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Schoolvoetbal 17 april 

Paasviering 18 april 

Goede Vrijdag 19 april  

Meivakantie 19 april t/m 3 mei 

Inschrijving  

Avondvierdaagse 

8 mei 

Eindtoets groep 8a 8 mei 

Eindtoets groep 8b 9 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: sinaasappel 

Donderdag: banaan 

Vrijdag: peer 

Fruitdag! 

AVONDVIERDAAGSE 2019  
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! 
Om dit te kunnen realiseren hebben wij per klas de hulp 
nodig van 1 of 2 enthousiaste ouders die de taak van 
'klascontact' op zich willen nemen. 
 
Wat houdt dit in? 

Je bent contactpersoon voor het comité. Het heeft de voorkeur dat je vier dagen aanwezig bent 
bij vertrek (een half uur van te voren) en aankomst bij Zwart-Wit zodat je de aanwezigheidslijst 
kan invullen. Als dit niet haalbaar is, kan je deze taak delen met een andere ouder. Als klascon-
tact hoef je niet mee te wandelen, maar dit mag natuurlijk wel :). Verder is het aan jou om de 
deelname van jouw klas in goede banen te leiden. 
  
Opgeven als klascontact kan door een appje te sturen naar: 06-43558778 (Marco) en ook graag 
even je naam noteren op het briefje op de deur van de klas. We horen dit graag uiterlijk woens-
dag 17 april. 
 
Het avondvierdaagse comité, 
Simone Bolt, Jacco Deirkauf, Marco van de Kamp, Henriëtte Schwarz & Mirjam Spanos 

In de loop van de jaren hebben we als school een goede indruk gekregen van de leerprestaties 
van de leerlingen en ook van hun werkhouding. Op grond van deze gegevens kunnen we goed 
inschatten wat voor een leerling het meest geschikt is: VMBO, HAVO of VWO. 
Naast onze inschatting is voor de toelating tot het voortgezet onderwijs ook een zogeheten 
‘onafhankelijk gegeven’ vereist. Dat is de score op een test of toets die niet is samengesteld 
door de basisschool zelf, maar door een onafhankelijke instantie. Er zijn verschillende toetsen en 
testen die voor dit doel gebruikt kunnen worden. Vanaf dit schooljaar gaan wij starten met de 
adaptieve digitale eindtoets ROUTE 8.   
 
ROUTE 8 toetst de verplichte domeinen taal en rekenen die opgedeeld zijn in verschillende  
deeltoetsen. Daarnaast zijn de deeltoetsen begrippenlijst, woordenschat en luistervaardigheid 
aan het onderdeel taal toegevoegd. ROUTE 8 wordt via internet afgenomen op een computer, 
laptop of tablet. De afname van de toets neemt gemiddeld twee à drie klokuren in beslag.  
  
Flexibele afname 
Door het adaptieve karakter maakt iedere leerling een unieke toets. De afnameduur kan per 
leerling verschillen. De duur van de toets zegt niets over het resultaat. De verschillende  
onderdelen kunnen verspreid worden afgenomen in de vastgestelde eindtoetsperiode.  
Scholen kunnen zelf bepalen wanneer ze de eindtoets afnemen in deze periode. Wij nemen de 
toets af op woensdag 8 mei bij de kinderen uit groep 8a en een dag later bij de kinderen uit 
groep 8b 
  
Uitslag 
De uitslag van de toets kunnen wij als school na ongeveer twee weken downloaden. Zodra de 
uitslag binnen is, krijgen de kinderen het individuele scorerapport waarop de uitslag staat  
vermeld, in een gesloten envelop mee naar huis. Het individuele scorerapport geeft per domein 
en per deeltoets aan wat het bijbehorende niveau van de leerling is. Daarnaast is er een totaal-
score voor de domeinen taal en rekenen.   

ADAPTIEVE  E INDTOETS   
ROUTE 8  



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  

De opbrengst 

van de 

is dit jaar: 

€1117,17 

Hoi 

Wij zijn Charissa en Anne uit 
groep 8a. Wij hebben meege-
daan aan de Beste Vrienden 
Quiz daarvoor moesten we eerst 
een filmpje insturen. Het filmpje 
vonden ze erg leuk en daarom 
mochten wij 2 weken later 
naar de casting dag komen in 
Hilversum! Het was heel leuk 
bij de casting dag, een aantal 
weken later belden ze dat wij 
mee mochten doen met de opna-
mes. Op 16 januari waren ein-
delijk de opnames. Dit was su-
per leuk en onze familie en 
vrienden mochten mee om ons 
aan te moedigen. Het is wel 
lastig maar tot 24 april mogen 
wij niks vertellen, Ben je 
nieuwsgierig, onze aflevering 
wordt op 24 april om 17.15 uur 
uitgezonden. 
We vinden het 
erg leuk als 
jullie gaan 
kijken.   


