MAANDAG 14

B ELANGRIJKE

DATA

Ouderavond ‘Andere
schooltijden’

16 januari

MR vergadering

4 februari

Open dag

5 februari

Portfolio mee

18 februari

Ouderpanel

19 februari

Studiedag

22 februari

Voorjaarsvakantie

23 feb. t/m 3 mrt.

Overige studiedagen

7 juni (middag)
11 juni
8 juli

Voor de meest actuele data kijkt u op
www.alfonsariens.nl
Woensdag, donderdag en
vrijdag

Fruitdag!
Woensdag: waspeen
Donderdag: peer
Vrijdag: meloen

J A N U ARI

2019

JAARGANG 17,

NUMMER

Geachte ouders /verzorgers,
Allereerst hoop ik dat u fijne feestdagen hebt gehad. Namens het team wens ik u een prachtig
2019 toe! De eerste week van het nieuwe kalenderjaar zit er al weer op. Ook dit jaar zullen we
u via de weekinfo weer informeren over de zaken die spelen. Hieronder vast een aantal zaken.
Facebook
Zoals u weet hebben we als Alfons Ariëns een Facebookpagina.
Er bestond ook nog een oude, nagenoeg ongebruikte, facebookpagina.
Hiervoor moest u een vriendschapsverzoek indienen. Dit klopt niet. Deze
oude pagina hebben we verwijderd. Volgt u de goede pagina al? “Kbs
Alfons Ariens”. Geef een duimpje en u volgt ons!
NL DOET
Zaterdag 16 maart is weer de landelijke vrijwilligers dag NL DOET.
Ook de Alfons Ariens doet deze dag mee. Samen met een deel van het
team, een aantal ouders en overige vrijwilligers willen we een aantal
klussen oppakken. Zo willen we een nieuwe glijbaan plaatsen, schilderen
we hier en daar wat en zijn we de overige klussen nu aan het inventariseren. Als we met velen zijn, maakt dat het én gezelliger én effectiever.
Komt u deze dag ook helpen? We starten om 9.00 uur en gaan maximaal door tot 12.30 uur. We willen de ochtend afsluiten met een heerlijk verzorgde lunch als dank voor uw hulp. Mogen we op u rekenen?
Geef u op bij Bas de Vente (b.devente@alfonsariens.nl). Alvast bedankt!
Mogelijke staking 15 maart
Zoals u wellicht uit de media heeft vernomen, is het de bedoeling om 15 maart tot een landelijke
stakingsdag voor het gehele onderwijs uit te roepen. Op dit moment is er door onze stichting
SKO nog geen uitspraak over gedaan. Dit zal de komende tijd zeker duidelijk worden. Zodra er
meer bekend is zal ik u hiervan op de hoogte brengen. Houdt u in ieder geval in de gaten dat 15
maart een mogelijke stakingsdag kan worden en dat de school wellicht dicht is.
Gymlessen
Komende week vervallen helaas de gymlessen op zowel de maandag als de vrijdag. Maandag start
Liander met het aanleggen van nieuwe elektriciteit naar de sporthal. Doordat de stroom er die
dag vanaf wordt gehaald is er geen verlichting en wordt de veiligheid niet gegarandeerd. Vrijdag is
er een evenement in de sporthal waar ’s morgens al wordt gestart met de opbouw.
Deze twee activiteiten vallen precies samen in de komende week.
Ik vertrouw erop u zo voldoende te hebben geïnformeerd en wens u een prettig weekend!
Met vriendelijke groet,
namens het team,

welkom

Bas de Vente

Nieuwe leerlingen op de Alfons Ariëns:

O U D E R AVO N D A N D E R E S C H O O L-

Groep 1/2a
Shiraz

TIJDEN

Groep 6a
Dean

Groep 5b
Dexter
Namens iedereen van de Alfons Ariëns
wensen wij jullie van harte welkom bij ons
op school!
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Op woensdagavond 16 januari 2019 om 19.30 uur vindt
een ouderavond plaats over andere schooltijden en
wordt u als ouders geïnformeerd over de mogelijkheden.
Na deze ouderavond volgt een digitale enquête en heeft
u de mogelijkheid om uw mening te geven over de andere schooltijden.
De deuren van de ingang groep (7) 8 zijn om 19.15 uur
open. Er staat koffie en thee klaar.





Gezocht

Vaders, moeders, opa of oma’s die graag een
potje ‘kaarten’.

Afgelopen maandag zijn de bridgelessen voor leerlingen uit groep 7 en 8 van start gegaan. In totaal nemen er 31 leerlingen deel aan de lessen. Zowel de
kinderen als de begeleiders zijn tot nu toe erg enthousiast! Maar om deze kinderen goed te kunnen begeleiden zijn er in totaal 8 vrijwilligers nodig. De organisatie komt een heel eind, maar redt het net niet om
wekelijks 8 mensen op te trommelen.
Kortom, we zoeken een aantal (groot)ouders die kan
bridgen (klaverjassen mag ook) en die op maandagochtend van 11.00 tot 12.00 uur een handje wil komen
helpen.
Voor meer informatie kunt u bij mij terecht.




Met vriendelijke groet,
Marieke Los (leerkracht groep 8a)
m.los@alfonsariens.nl

MOVE (F)IT
Het nieuwe jaar is weer begonnen en daarmee ook de goede voornemens! Passend hierbij
is misschien dat ik uw aandacht vraag voor Move (f)It . Een leefstijlprogramma voor kinderen met een overgewicht. Het programma is vooral bedoeld voor kinderen die al enige
tijd te zwaar zijn en er mogelijk ook last van hebben. Het richt zich vooral op de overgewicht kinderen omdat deze juist door alert gemaakt te worden op (eet) gewoonten, hun
levensstijl nog relatief makkelijk kunnen veranderen en door deelname ook het plezier in
sporten/bewegen gaan ontdekken (de ervaring leert dat kinderen die meedoen aan Move
(f)It ook qua motoriek er op vooruitgaan. Een kind dat al sport kan dus toch bij de sportlessen van Move (f)It baat hebben. Daarnaast streeft Move (f)It ernaar om ook de ouders
te betrekken door middel van ouderavonden.
Kosten deelname aan de groep is €30,- voor 2x 15 weken. Is dit financieel niet haalbaar,
dan kunt u contact met mij opnemen.
De nieuwe groep begint weer op 12 februari en voor deze groep zijn nog beperkt plaatsen
beschikbaar. Opgeven kan via mij, er volgt dan een intakegesprek inclusief wegen en meten. Meer info kunt u vinden op de site van het CJG en het JOGG Harderwijk.
Met vriendelijke groet
Marjo van der Vegte
Jeugdverpleegkundige / teamlid CJG
Werkdagen mat/m donderdag

Rijksstraatweg 65
7231 AC Warnsveld
Postbus 3
7200 AA Zutphen

T. 088 - 443 3357 (direct) m.vandervegte@ggdnog.nl
T. 088 - 443 30 00 (algemeen)
W. www.ggdnog.nl

O UDERBRIEF H EMEL EN AARDE
Beste ouders,
De lessen uit Hemel en Aarde gaan de komende weken over Jozef. Zijn verhaal is misschien wel het beroemdste verhaal
uit de Bijbel. Disney maakte er een film over. Joop van den Ende haalde de musical Joseph and the amazing technicolor
dreamcoat van Andrew Lloyd Webber naar Nederland. Op tv zocht Frits Sissing een musicalsterk die Jozef kon vertolken.
Onze lessen zijn misschien wat minder hoog entertainment, maar we nemen wel volop de ruimte om het verhaal in geuren en kleuren te vertellen. En in te gaan op de motieven en betekenissen die het verhaal in zich draagt.
De meeste mensen kennen wel een paar scenes uit het verhaal van Jozef: dat hij het lievelingszoontje is met een gekleurde mantel, door zijn broers in een put gegooid wordt, onderkoning wordt in Egypte. Als je de belangrijkste gebeurtenissen van het verhaal op een rij zet, valt op dat het net zo’n vaart heeft en net zo boeiend is als een moderne novelle.
Jozef is de lievelingszoon van Jakob. Hij krijgt een kleurige mantel. Hij droomt dat de korenschoven van zijn broers voor
de zijne buigen en later dat de zon, maan en sterren voor hem buigen. Zijn broers zijn jaloers en krijgen een hekel aan
hem.
Jozef zoekt zijn broers op die op het veld zijn met het vee. Ze zien hem aankomen. Ze gooien hem in een put en willen
hem later vermoorden, maar bedenken zich en verkopen hem als slaaf aan kooplieden die naar Egypte gaan. Ze besmeuren de mantel met dierenbloed en laten die aan Jakob zien; hij denkt dat Jozef dood is.
In Egypte wordt Jozef hoofd van de huishouding van Potifar, een commandant van de lijfwacht van de farao. De vrouw van
Potifar probeert Jozef tevergeefs te verleiden. Ze zegt dat Jozef haar wilde aanranden. Potifar stuur Jozef naar de gevangenis. Daar krijgt Jozef weer taken. Hij ontmoet er een schenker en bakker die aan het hof van farao hebben gewerkt. Hij
legt hun dromen uit; God laat hem weten wat ze betekenen. Hij voorspelt dat de schenker weer aan het hof zal worden
aangenomen en dat de bakker zal worden gedood. Dat komt uit.
Als de farao droomt over vette en magere koeien en volle en iele korenaren, herinnert de schenker zich
dat Jozef dat kan uitleggen. Jozef zegt dat er zeven vruchtbare jaren zullen komen en daarna zeven jaren
met hongersnood. Jozef wordt onderkoning en laat graanschuren bouwen om in de rijke jaren graan op te
slaan voor de magere jaren.
Tijdens de hongersnood trekken de broers van Jozef naar Egypte om graan te kopen. Ze melden zich bij
Jozef maar herkennen hem niet; Jozef herkent hen wel. Hij laat niets merken en zegt dat ze hun jongere
broer moeten halen; om te zorgen dat ze terugkomen houdt hij Simeon in Egypte. Hoewel Jakob bang is
Benjamin te verliezen, komen de broers terug met Benjamin. Ontroerd maakt Jozef zich bekend en de
broers verzoenen zich. Jakob komt samen met de hele familie over naar Egypte.
In de lessen besteden we in alle groepen veel tijd en aandacht aan het verhaal. We zijn benieuwd wat de
kinderen erin zien, wat ze boeit, welke vragen ze erover hebben.
Natuurlijk stellen we zelf ook onderwerpen uit het verhaal aan de orde. Onze lessen gaan over dromen,
over verzoenen, over grote gevoelens van jaloezie, verraad, onrecht en ontroering, waar het verhaal zo vol
van is.
We vinden het leuk en uitdagend om kinderen kennis te laten maken met dit bijzondere verhaal. En we zijn
heel benieuwd wat ze ervan vinden!

Grote broers
Ze hebben wel iets aardigs,
ze hebben wel iets stoers,
maar ik heb niet gekozen
voor zoveel grote broers,
die alles beter kunnen
en alles beter weten
en altijd alles mogen
en bijna zijn vergeten
dat ik besta.
Maar ik besta,
al ben ik nog zo klein.
Wat zou ik graag eens zelf
de grote broer van iemand zijn!
Bette Westera

