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Opening Schoolbiblio-

theek 

2 april 

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 

Schoolfotograaf 27 en 28 mei 

Overige studiedagen 7 juni  (middag) 

11 juni 

8 juli 

Voor de meest actuele data kijkt u op 

www.alfonsariens.nl 

Woensdag, donderdag en 
vrijdag  

Woensdag: appel 

Donderdag: galia meloen 

Vrijdag: ananas 

Fruitdag! 

Donderdag 18 april, Witte Donderdag, vieren wij Pasen op school. Naast een viering waarin de 

vastenactie en het paasverhaal centraal zullen staan, lunchen wij ook samen met elkaar. 
 
Tijdens de paasviering wordt de lunch in een schoenendoos geserveerd, u kunt hier thuis alvast 

naar op zoek gaan. De week voorafgaand aan Pasen koppelen we de oudste aan de jongste kin-
deren en gaan zij samen deze schoenendozen versieren. 
Op de dag van de paasviering neemt iedereen de schoenendoos gevuld met lunch, voor een klas-
genoot mee naar school.  

 
Vrijdag 5 april krijgen alle kinderen een briefje mee naar huis waarop zij hun wensen voor de 
lunch kunnen aangeven. Het is de bedoeling dat u het briefje thuis invult en dat deze op maandag 

8 april weer terug is op school. U krijgt maandag 15 april het lootje en schoenendoos terug. 
 
De dag start net als anders om 8.30 uur. Wij volgen deze dag een continurooster. Dit bete-

kent dat alle kinderen om 14.00 uur vrij zijn. 
 
Nog even alle data op een rijtje: 

Vrijdag 5 april  
-brieven voor de paaslunch worden uitgedeeld in de klas 
Maandag 8 april 

-brieven voor de paaslunch worden door alle kinderen weer ingeleverd bij hun leerkracht. 
-lege schoenendoos meenemen 

Maandag 15 april 
-we trekken briefjes in de eigen groep. Iedereen weet vandaag voor wie hij of zij de paaslunch gaat 

maken. Versierde schoenendoos gaat ook mee naar huis. 
Donderdag 18 april 
-Pasen op school (8.30 – 14.00 uur) 

 
Groetjes,  
De paascommissie 

Vrijdag 12 april zijn de koningsspelen op school. We beginnen deze dag met een warming up op 

het Jan Rappolplein met alle kinderen van de onderbouw. We dansen dan het dansje van de ko-
ningsspelen, Pasapas. 
Ouders zijn natuurlijk welkom, wel graag achter de hekken in verband met de ruimte. 

In circuitvorm gaan we leuke spellen en sportactiviteiten doen.  
Het zou leuk als de kinderen sportief gekleed komen in koninklij-
ke kleuren (rood, wit, blauw, oranje). 
Als 10 uurtje krijgen de kinderen limonade, een krentenbol en 

schoolfruit. Bij mooi weer kan het handig zijn om een bidon met 
water mee te geven. In alle klassen hangt een intekenlijst voor 
hulpouders tijdens het circuit. 

We kijken uit naar een gezellige en sportieve dag. 

Beste ouders, 

 

Zoals u wellicht heeft kunnen zien, zijn we samen met medewerkers van de bibliotheek en 

ouders volop bezig met het inrichten en klaarmaken van de nieuwe schoolbibliotheek. Dit 

betekent dat we de bibliotheek gaan openen! 

De opening van de schoolbibliotheek staat gepland op dinsdag 2 april. Meester Bas zal een 

openingstoespraak houden en de bibliotheek officieel openen! Tijdens de opening zullen Sarah 

Roos en Sandra Timmer, medewerkers van de bibliotheek Harderwijk, ook aanwezig zijn. Op 

de dag zelf en in de loop van de week zullen we in de klassen aandacht besteden aan de school-

bibliotheek.  

We kijken uit naar een feestelijke opening! 

We hopen dat de kinderen veel leesplezier zullen beleven! 

PASEN  

SCHOOLBIEB  

KONINGSSPELEN  ONDERBOUW  



PEILING  

PORTFOLIO  
Vergeet niet te reageren op de peiling voor 

het portfolio. Klik op onderstaande link: 

https://goo.gl/forms/QQeDKxqmUQlkWBrv2  

Dit kan nog tot 28 maart. 

Voor meer informatie, zie bericht in de parro 

app! 

Oproep Modeshow ‘Uit verhouding’ 

De Grote Rekendag openen we met een modeshow op beide locaties waarbij de ‘modellen’ kleding dragen of voorwerpen bij zich hebben die uit verhou-

ding zijn. Denk bijvoorbeeld aan een reusachtige zonnebril, een oversized shirt, een tennisracket met een enorm grote tennisbal, ….  

Naast leerkrachten mogen er ook ouders over de catwalk lopen. De modeshow start iets na half negen en zal niet langer dan een minuutje of 15 duren.  

Heeft u woensdagochtend tijd (en altijd al een keer over de catwalk willen lopen), geef het door aan de leerkracht van uw kind. Wij zorgen voor enthousiast 

publiek! 

Foto-opdracht 

Als voorbereiding op De Grote Rekendag krijgen de kinderen 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 waarop 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. Vandaag krijgen de kinderen een sja-

bloon mee naar huis waarop ze hun foto kunnen plakken. Deze foto’s kunnen vanaf 25 maart ingeleverd worden 

bij de groepsleerkracht. De foto’s worden opgehangen in de school en zijn tijdens de Grote Rekendag te bewon-

deren.  Wilt u de foto ook mailen naar de leerkracht van uw kind? Deze foto’s kunnen dan op het digibord ge-

bruikt worden voor de introductieactiviteit.  

 
Regel   van de maand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lelijke woorden zijn zo naar 

We praten aardig tegen elkaar! 

 

maart 

https://goo.gl/forms/QQeDKxqmUQlkWBrv2
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjhlYLr4frgAhWFaVAKHUJECjkQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.obsdeesch.nl%2Findex.php%3Fprint%3Dyes%26section%3D1%26page%3D246&psig=AOvVaw3HDCbDSkayFU_UbfNEHhqJ&ust=1552


NL DOET 
Zaterdag 16 maart hebben we meegedaan aan NL 

DOET. Maar liefst 14 ouders en 5 leerkrachten 
hebben deze dag de handen uit de mouwen gesto-
ken. Zo is er: 

• een glijbaan geplaatst,  

• een magazijn opgeruimd,  

• prikborden en entree geverfd 

• de teamkamer van de onderbouw gepimpt,  

• en een podium bij de kleuters gemaakt.  
 

Als afsluiting hebben we lekker met elkaar geluncht.  


