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Minibridge toernooi 31 maart 

De Grote Rekendag 3 april 

Schoolvoetbal  3 april 

Fietsexamen theorie 

groep 7 

4 april 

MR vergadering 4 april 

Fietsexamen praktijk 

groep 7 

10 april 

Koningsspelen  12 april 

Paasviering 18 april 

Goede Vrijdag 19 april  

Meivakantie 19 april t/m 3 mei 

Schoolkorfbal 14 en 15 mei 

Overige studiedagen 7 juni  (middag) 

11 juni 

8 juli 

Voor de meest actuele data kijkt u op 

www.alfonsariens.nl 

welkom 

Groep 1/2a 
Sjoerd Lunshof  

Namens iedereen van de Alfons Ariëns 
wensen wij jullie van harte welkom bij ons 
op school! 

Nieuwe leerlingen op de Alfons Ariëns: 

Woensdag, donderdag en 
vrijdag  

Woensdag: cantaloupe meloen 

Donderdag: komkommer 

Vrijdag: peer 

Fruitdag! 

Dinsdag 14 mei en woensdag 15 mei is het jaarlijkse schoolkorfbaltoernooi van 
ckv Unitas/ Perspectief. Net als voorgaande jaren doet de Alfons Ariëns natuurlijk 
ook dit jaar weer mee!  
De groepen 3 en 4 spelen hun wedstrijden op woensdagmiddag 15 mei (vanaf ong. 13.00u) 
De  groepen 5 t/m 8 spelen op dinsdagavond 14 mei en woensdagavond 15 mei  
(vanaf ong. 18.00u). 

     Maandag 18 maart krijgen de kinderen een uitnodiging mee met opgave-
strookje. Opgeven kan tot uiterlijk maandag 25 maart. 
 
We hopen dat de Alfons Ariëns ook op het komende toernooi weer goed verte-
genwoordigd zal zijn!  

SCHOOLKORFBAL     

PEILING  

PORTFOLIO  
Vergeet niet te reageren op de peiling voor 

het portfolio. Klik op onderstaande link: 

https://goo.gl/forms/QQeDKxqmUQlkWBrv2  

Voor meer informatie, zie bericht in de parro 

app! 

https://goo.gl/forms/QQeDKxqmUQlkWBrv2


 

De GROTE REKENDAG 

Dit jaar nemen we op woensdag 3 april deel aan de Grote Rekendag. Ieder jaar wordt de Gro-
te Rekendag georganiseerd. Het is een dag voor alle basisscholen in Nederland en Vlaanderen 
(groep 1 t/m 8) die helemaal in het teken staat van rekenen. En dan niet gewoon in de klas, 
maar vooral ook daarbuiten. Want rekenen is veel meer dan sommen maken in je werkboek!  

Het thema van de 17e Grote Rekendag is ‘Uit verhouding’. Kinderen verkennen tal van situa-
ties waarin de verhoudingen niet kloppen. Daarvan zijn er genoeg. Denk maar aan een uitver-
groot ijsje of zak patat voor een snackbar. Het verkennen van dergelijke situaties leidt tot ver-
houdingsgewijs redeneren, maar ook tot meetactiviteiten en het verkennen van de ruimte 
(meetkunde). Het onderliggende doel is kinderen onderzoekend te laten rekenen. Want zelf 
ontdekken levert inzicht op. En niet onbelangrijk: het maakt rekenen leuk! 

Een van de activiteiten tijdens de Grote Rekendag is een modeshow op een catwalk waarbij 
kinderen en leerkrachten ‘uit verhouding’ gekleed zijn, dat wil zeggen dat ze een te grote trui, 
te grote schoenen, of juist te kleine kleren dragen. Daarbij dragen ze voorwerpen die veel 
groter of kleiner zijn dan in werkelijkheid. De kinderen kunnen alvast nadenken over hoe ze 
over de Catwalk willen lopen.  

Als voorbereiding op deze dag krijgen de kinderen ook de opdracht om een 'uit-

verhoudingfoto' te maken. Ze kunnen elkaar bijvoorbeeld fotograferen bij een groot ijsje voor 
de ijssalon of bij een grote zak patat voor de snackbar. Ze kunnen ook een foto maken waar-
op gespeeld wordt met perspectief. Zoek via Google naar ‘forced perspective’-afbeeldingen 
voor voorbeelden. Of ze maken een 'uit-verhoudingfoto' door foto’s digitaal te manipuleren. 
Deze foto’s kunnen uiterlijk 29 maart (digitaal) ingeleverd worden bij de groepsleerkracht. De 
foto’s worden opgehangen in de school en zijn tijdens de Grote Rekendag te bewonderen.  

Veel plezier en succes met de voorbereidingen! 


