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Verslag 2 mee 25 juni 

10 minutengesprekken 28 juni 

Juffendag (onderbouw) 29 juni 

10 minutengesprekken 3 juli 

Musical groep 8a 9 juli 

Doorschuifmiddag 10 juli 

Musical groep 8b 10 juli 

Laatste schooldag + 

Jaarafsluiting 

13 juli 

Voor de meest actuele data kijkt u op 

www.alfonsariens.nl 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin heeft dage-
lijks een inloopspreekuur van 9:00 tot 12:00 

uur en is ook telefonisch bereikbaar via 0341-
799904. 

 
Of kijk voor opvoedinformatie, aanbod van 

cursussen/ trainingen en activiteiten: 
www.cjgharderwijk.nl  

Dinsdag en donderdag 

Fruitdagen: 
Het is geen nieuws dat de maatschappij steeds digitaler wordt. Er ontstaan banen 
waarvan we het bestaan nog niet eens kennen. De kinderen moeten in de huidi-
ge informatie- of kennismaatschappij anders worden opgeleid, zodat ze zelfstandig de wereld in kunnen 
met kennis en kunde van digitale technologie, inzicht in bijvoorbeeld programmeren en coderen en 
gevoel voor risico’s van online communicatie, het belang van privacy en ontwikkelen van een kritische 
houding. 
Om als school niet achter te blijven, onderzoek ik hoe wij op de Alfons Ariëns mee kunnen gaan met 
de ontwikkelingen op het gebied van programmeren voor kinderen.  
In het tweede gedeelte van de Post-Hbo opleiding ‘Digicoach’ leer ik hoe ik de ICT & Media innovatie 
‘Programmeren geeft je powerrr’ implementeer, waarbij ik leerkrachten inspireer en motiveer om 
met programmeren aan de slag te gaan.  
Na de zomervakantie start het onderbouwteam (groep 1 t/m 4) met de pilot ‘Programmeren geeft je 
powerrr’. Met behulp van robots, de Bee-Bot en Blue-Bot, leren kinderen om een interactieve en crea-
tieve manier de basisprincipes van programmeren. Als digicoach zal ik in staat zijn om ze op een prakti-
sche manier (coaching on the job) hierbij te helpen. 
Na de zomervakantie meer informatie over…. 

 
‘PROGRAMMEREN GEEFT JE POWERRR ‘ 
 
Guus van Scherpenzeel – Leerkracht groep 4 

Na een klein jaar weer flink gespaard te hebben, mag u uw  rechtmatige eigendom op komen halen 
in de grote hal van de bovenbouw, waar alles uitgestald ligt tijdens de 10 minuten gesprekken.  

De strijd om het stadsidee 2018 is weer losgebarsten. Tot 6 juli kan er 
worden gestemd. Wil je op Ontmoetingstuin Rietmeen stemmen? Zo 
kunnen we volgend jaar weer een schaatsbaan realiseren, het verkeers-
plein af maken, pergola’s plaatsen voor schaduw en nog veel meer :)! 
De Rietmeen is een buurtproject tussen de wijken drielanden en stads-
weiden. Je kunt er spelen met je kinderen in de verkeerstuin, bloemen 
plukken, moestuinieren, in de winter je kerstboom inchecken bij het 
kerstbomenhotel en nog veel meer. Of je kunt ook gewoon een lekker 
bakkie koffie komen drinken. Er is van alles te doen en er worden regel-
matig activiteiten georganiseerd. 
Je bent van harte welkom in Ontmoetingstuin Rietmeen! 
 
https://www.samenkleurenwedestad.nl/stadsidee-2018/ontmoetingstuin-
de-rietmeen-2/ 
 
www.rietmeen.nl 

Vrijdag 13 juli is onze laatste schooldag. We willen dit schooljaar graag met z’n allen afsluiten. 
’s Ochtends om 10 uur gaan we met alle groepen pannenkoeken eten (als pauzehap) op het plein. 
Hiervoor zijn we op zoek naar pannenkoekenbakkers/uitdelers! Op de deur van iedere klas hangt 
een lijst waar u zich kunt inschrijven. Wanneer uw zoon/dochter geen pannenkoeken mag eten, kunt 
u dit doorgeven aan de leerkracht van uw kind. De kinderen hoeven deze ochtend geen eten mee te 
nemen, alleen drinken. 
Om 11.55 uur sluiten we het schooljaar met de hele school af op het Jan Rappolplein en tellen we 
met elkaar af tot de vakantie. Om 12 uur zullen de kinderen van de groepen 1-4 net als anders als 
klas naar de voorkant van het schoolplein lopen. Vanaf hier kunnen de kinderen opgehaald worden. 
De groepen 5-7 zullen teruglopen naar het plein van de bovenbouw om daar evt. hun fiets op te 
halen en vanaf hier naar huis gaan. 
 
Charlotte(5b), Esther(3b), Ellen(4b), Irma(3b) 

GEVONDEN  VOORWERPEN  

ONTMOETINGSTUIN  R IETMEEN  
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PROGRAMMEREN  
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