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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 

Schoolvoetbal 17 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: radijs 

Donderdag: banaan 

Vrijdag: peer 

Fruitdag! 

De opening van de schoolbibliotheek staat 

gepland op dinsdag 2 april.  

SCHOOLBIEB  

Op woensdagmiddag 3 april en woensdagmiddag 17 
april is het zover! Het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi 
voor de groepen 7 en 8 gaat van start. De Alfons 
Ariens is dit jaar vertegenwoordigd met maar liefst 4 
teams! Twee jongens elftallen en twee meisjes zeven-
tallen. 
Momenteel worden er trainingen verzorgd door en-
thousiaste ouders die zich hiervoor hebben opgegeven. 
De kinderen hebben er zin in! 

We gaan er een sportieve middag van maken waar plezier natuurlijk voorop staat.  
We hopen dat tijdens de wedstrijden veel vaders, moeders, broers, zussen, opa’s, oma’s, buren en 
andere belangstellenden de kinderen komen aanmoedigen. 
We kunnen jullie aanmoediging en enthousiasme zeker gebruiken. Ze zullen spelen in de schools-
hirts en zijn dus snel te vinden op het veld ☺! 
 
De kinderen die deelnemen mogen op de dag van hun wedstrijden rond 11.45u vertrekken 
van school om rustig een broodje te eten en naar het sportveld te gaan.  

Net als voorgaande jaren hebben weer veel kinderen zich opgegeven om mee te 
doen met het schoolkorfbaltoernooi. Alfons Ariëns doet mee met wel 26 teams!  
Voor ieder team zijn we op zoek naar een coach. Oftewel: Iemand die het leuk vindt 
om gedurende de middag of avond te coachen en aan te moedigen en daarnaast zorg 
te dragen voor de begeleiding van een groepje.  
 
Bent u een enthousiaste en/of sportieve ouder, verzorger, opa/oma etc.  
en lijkt u dit leuk, dan kunt u zich opgeven bij de groepsleerkracht! 

De afgelopen maanden hebben we u twee keer gevraagd een enquête in te vullen. In januari 
over de schooltijden en afgelopen maand over het portfolio. Allereerst willen we u bedanken 
voor de input. Veel ouders hebben gereageerd en dat maakt dat wij een goed beeld hebben van 
hoe u als ouders denkt over beide zaken. De enquêtes zijn wij momenteel aan het verwerken 
en worden besproken met werkgroepen, de MR en het team. Zoals eerder aangegeven zullen 
wij u voor de meivakantie informeren over de uitkomst. Een mogelijke wijziging in de schooltij-
den zal pas ingaan na de zomervakantie (schooljaar 2019-2020). 
 
Het portfolio is afgelopen week in de groepen 4 t/m 8 ook geëvalueerd door de kinderen. Zij 
hebben met elkaar tips en tops verzameld. Deze uitkomsten, de ouderenquête en de vragenlijst 
die de leerkrachten hebben ingevuld, worden komende maand besproken door de werkgroep. 
Zij zullen deze gegevens gebruiken voor het verder ontwikkelen van het portfolio. Na de mei-
vakantie zullen we hier bij u op terugkomen.  
Nogmaals bedankt voor de grote betrokkenheid.  
 
Met vriendelijke groet, 
Bas de Vente 

PORTFOLIO  EN  SCHOOLTIJDEN  

COACH  GEZOCHT !             

SCHOOLVOETBALTOERNOOI  

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 ge-
speeld wordt met perspectief. Zoek via Google naar ‘forced perspective’-afbeeldingen voor voor-
beelden.  

Of ze maken een 'uit-verhoudingfoto' door foto’s digitaal te manipuleren. 
Vandaag krijgen de kinderen een sjabloon mee naar huis waarop ze hun 
foto kunnen plakken. Deze foto’s kunnen vanaf 25 maart ingeleverd wor-
den bij de groepsleerkracht. De foto’s worden opgehangen in de school en 
zijn tijdens de Grote Rekendag te bewonderen.  Wilt u de foto ook mailen 
naar de leerkracht van uw kind? Deze foto’s kunnen dan op het digibord 
gebruikt worden voor de introductieactiviteit.  



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 kinderen en gaan zij samen deze schoenendozen versieren. Op de dag van de paasviering neemt iedereen de schoenendoos 
gevuld met lunch, voor een klasgenoot 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 betekent 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 en 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 

PASEN  

SAVE THE DATE: 
In de Autismeweek 2019 komt Annelies Spek een lezing geven op dinsdagavond 2 april in de Dialoog in Ermelo. de avond start om 19.30 uur je kunt vanaf 
19.00 uur al binnenlopen.  Annelies Spek staat op ‘gelijke voet’ met Colette de Bruin en is zéker een aanrader. Gratis entree voor iedereen (regio breed). 
Wel een verzoek om opgave t.z.t. want vol=vol. 
  
Autismeweek 2019        30-03-2019 t/m 06-04-2019 
  
In de autismeweek vraagt de NVA aandacht voor de ruim 20.000 mensen in ons land met autisme. Dit jaar staat als thema: Autisme werkt! cen-
traal.                                                                                           
Ook in Ermelo besteden wij hier aandacht aan. Het CJG heeft de samenwerking opgezocht met Autisme Spiegel en het sociaal team. Samen bieden wij een 
prachtig, kosteloos programma aan met onder andere: 
  
-        Lezing door Annelies Spek in de Dialoog op 2 april 
-        Het Autisme Beleving Circuit op 3 april 
-        Kennismaking met schermen op 3 april 
-        Lezing van Alex Coenen op 4 april 
-        Het autisme café op 5 april 
  
Deelname aan alle activiteiten is kosteloos. aanvang 19.30 uur 
Aanmelden kan via: info@cjgermelo.nl 

BEDENK JIJ DE LEUKSTE NAAM? 
 
Ontmoetingstuin de Rietmeen bouwt aan hele toffe speelnatuur... spannend dus! 
Maar wat is speelnatuur nou eigenlijk? Speelnatuur is een soort speeltuin, maar dan 
veel ruiger. Er is van alles te ontdekken: je kunt je er verstoppen, klimmen, kruipen 
en sluipen, struinen en bouwen met takken, lekker vies worden, ravotten, heerlijk 
graven met je handen, modder maken en nog veel meer.... 
Boven de ingang van de speelnatuur komt een prachtig naambord wat gemaakt gaat 
worden in de houtwerkplaats van de Ontmoetingstuin. 
Nu nog een geweldige naam voor dit ruige stukje speeltuin... En die mag jij verzin-
nen! 
 
Waar letten we op? 
- de naam past op het bord 
- de naam heeft te maken met spelen, ontdekken en vies worden 
- de naam heeft te maken met natuur 
- hoe origineler hoe beter, een naam als 'de rietmenertjes' is natuurlijk te makkelijk, 
hihi. 
 
Wat kun je winnen? Rapapapaaaaaa.... De prijs is natuurlijk eeuwige roem, want de winnende naam komt bij de ingangspoort van de speelnatuur  
EN daarbij mag je bij de Rietmeen je KINDERFEESTJE vieren! Dit betekent: 
- gratis gebruik van de loods en alle faciliteiten 
- we maken een vuurtje voor je 
- gratis limonade en wat lekkers (vooruit, de volwassenen krijgen een kopje koffie / thee) 
- je mag tot 10 kinderen meenemen 
- je neemt je eigen begeleiders mee (we bieden geen activiteiten aan) 
- datum in overleg 
Alle kinderen mogen meedoen, want we zijn op zoek naar de allerleukste inzendingen! Stuur jouw naam voor de speelnatuur (met je eigen naam erbij) naar 
info@rietmeen.nl ! 

VOORAANKONDIGING: NVA AUTISMEWEEK 2019  

PRIJSVRAAG VOOR  ALLE  KINDEREN ! !   

mailto:info@rietmeen.nl

