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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 

Inschrijving  

Avondvierdaagse 

8 mei 

Schoolkorfbal 14 en 15 mei 

Schoolfotograaf 27 en 28 mei 

Avondvierdaagse 17 t/m 20 juni 

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: komkommer 

Donderdag: appel 

Vrijdag: watermeloen 

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 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 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 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  

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! 

COACH  GEZOCHT !             

Van 17 t/m 20 juni is de avondvierdaagse in Harderwijk! 
Vanwege de hoge werkdruk is vanuit school besloten dat 
de avondvierdaagse niet meer georganiseerd wordt door 
de leerkrachten. Vanuit het ouderpanel is een enthousiast 
comité ontstaan (met betrokkenheid van onze directeur, 
Bas de Vente) met als doel onze kinderen toch met elkaar 
de avondvierdaagse te laten lopen, als school! 
In de volgende weekinfo volgt meer informatie o.a. over de 
inschrijving. Dit zal zijn op 8 mei dus zet dat vast op de 
kalender. 
 
Simone Bolt , Jacco Deirkauf, Marco van de Kamp, Henriëtte Schwarz, & Mirjam Spanos  

AVONDVIERDAAGSE 2019  



Zondag 31 maart stapten we in de trein naar 
Utrecht om te gaan bridgen, we kwamen aan in het 
denksportentrum en gingen gelijk aan de slag.  
We hadden zo veel vragen!!! Hoe gaan we dit 
doen? Hoe lang hebben we de tijd? Wie zijn onze 
tegenstanders? 

Toen we de lijst met de tafelnummers en de tegen-
standers kregen dachten we gelijk “zo veel”, maar 
het viel best mee. We kregen eigen plankjes en 
moesten per potje 2 spellen spelen na 10 spellen 
hadden we pauze en konden we even bewegen om 
ons weer te kunnen concentreren want ja, een hele 
dag stilzitten welk kind kan dat nou? Tijdens de 
pauze kwam er ook een uitslag van de eerste potjes 
“we stonden 3de”. Toen de potjes daarna afgelopen 
waren zaten we in spanning te wachten op de  
uitslag en toen was het zo ver… 

“We waren 6de Yes!” 




