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Meivakantie 19 april t/m 3 mei 

Week van de  

Lentekriebels 

7 t/m 17 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 

!Studiedag! 21 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  

Fruitdag! 

Wat ontzettend fijn dat voor bijna iedere klas zich 1 of 2 
klascontacten hebben aangemeld! Voor een aantal klassen 
heeft zich nog geen klascontact gemeld, maar we gaan ervan 
uit dat dit nog geregeld wordt. Het is belangrijk om per klas 
een klascontact te hebben omdat het aantal kinderen te 
groot wordt per klas en niet is te verdelen over de klascon-
tacten die we nu hebben. Ook kennen zij niet de kinderen 
uit deze groepen en dat maakt het te uitdagend om de 
Avond 4-daagse naar een positieve afloop te faciliteren.   
Dus meld je aan voor maandag 6 mei! Je kan ons bereiken via Henriëtte Schwarz (moeder Pauli-
ne groep 6a): Hschwarz@kpnmail.nl of 06-15106550  
  
En verder...  
Maandag 6 mei krijgen de kinderen een inschrijfformulier mee naar huis.   
Zodat u uw kind op woensdag 8 mei vanaf 12:00 uur kan inschrijven bij het avondvierdaagse 
comité. De inschrijftafel staat op Jan Rappolplein. Deelnemen kan vanaf groep 3. De groepen 3 t/
m 5 wandelen 5 km, de groepen 6 t/m 8 wandelen 10 km.  

De kosten per deelnemend kind bedragen € 4,-.  De verzekering, verzorging en de medailles zijn 
hier inbegrepen. Neem vooral gepast geld mee, om wachtrijen te voorkomen. Het comité 
heeft geen wisselgeld.  
  
Bij de inschrijving voor de avond 4-daagse op woensdag 8 mei kunt u zich aanmelden als begelei-
der die meeloopt tijdens een (aantal) avond(en). We hebben deze per klas hard nodig. Bij de 
inschrijftafel liggen hiervoor lijsten, loop gezellig mee met de kinderen.  
  
Maandag 3 juni krijgen de kinderen informatie over de 4-daagse zoals spelregels, aanvangstijden, 
verzamelplaatsen etc. mee naar huis.   
   
Nog even alle data op een rij:  

 
                                                                           
Het avondvierdaagse comité.  
Simone Bolt, Jacco Deirkauf , Marco van de Kamp, Henriëtte Schwarz, Mirjam Spanos  

Maandag 6 mei  Kinderen krijgen inschrijfformulier mee  

Woensdag 8 mei v.a. 12.00 uur    Inschrijven avondvierdaagse op school      

Maandag 3 juni  Bevestiging deelname en verspreiding informatie  

Maandag 17 juni t/m donderdag 20 
juni   

Avondvierdaagse    

Vrijdag 21 juni   Kinderen vrij i.v.m. studiedag  

AVONDVIERDAAGSE 2019   

mailto:Hschwarz@kpnmail.nl


Beste ouders, 
Tot de zomervakantie gaan de lessen godsdienst en levensbeschouwing over het onderwerp Schip. Geen betere manier om je op een avon-
tuurlijke en reislustige zomer voor te bereiden dan op een schip. Onze methode Hemel en Aarde biedt weer een rijke verzameling lessen, waarin op alle 
mogelijke manieren wordt verkend wat het leven op een schip allemaal met zich meebrengt. En geloof het of niet, daar zitten verrassend veel levensbeschou-
welijke en filosofische kanten aan. 
 
Overal op de wereld is zee en overal zijn schepen. En overal zijn mensen die hun leven wagen, hun lot in handen leggen van het schip; en dierbaren die maan-
den doorbrengen aan wal, in de hoop op een behouden vaart. Nergens is een mens zo kwetsbaar als op een schip op de uitgestrekte zee. 
 
Er bestaan veel verhalen waar schepen steeds een wankel houvast zijn in een woelig en gevaarlijk bestaan. In de bovenbouw vertellen we het verhaal van de 
Mayflower, het schip waarmee in 1620 Engelse pilgrimfathers een nieuw bestaan zochten in Amerika. En ze maken kennis met de Vliegende Hollander, het 
spookschip dat eeuwig moet blijven rondvaren. Verhalen lopen niet altijd goed af. De kinderen in de middenbouw maken kennis met een deel van de Odys-
see, de Griekse mythische tocht met veel avonturen. In de onderbouw vertellen we een piratenverhaal, dat de sfeer van gevaarlijk avontuur en losbandigheid 
goed weergeeft. In al die verhalen zijn schepen een baken van hoop en zekerheid. 
 
Ook in Bijbelverhalen is zo’n rol vaak voor schepen weggelegd. De kinderen in de onderbouw horen het verhaal 
van Noah, die een boot bouwt tegen de grote watervloed. We vertellen het als een verhaal van hoop, waarin het 
schip de wereld redt. In de bovenbouw wordt het verhaal verteld over de apostel Paulus. Hij reist zo ver als zijn 
wereld groot is om het verhaal van Jezus door te vertellen. Op een reis naar Italië leidt hij schipbreuk bij een 
Grieks eiland. Het verhaal vertelt hoe Paulus omging met de risico’s van het reizen en de tegenslag van de schip-
breuk. 
 
Het schip is in veel religies en levensbeschouwingen een krachtig symbool dat vaak te maken heeft met de kwets-
baarheid van het leven. In de lessen van de bovenbouw gaat het bijvoorbeeld over de Keltische mythe van Manan-
nan, van wie verteld wordt dat hij de zielen naar de andere wereld vaart. In de middenbouw maken kinderen 
kennis met het Japanse zomerfeest Obon, wanneer brandende lantarens op het water worden gelaten, als groet 
aan de zielen die overleden zijn. De kleuters in de onderbouw maken kennis met het Thaise feest Loi Krathong, 
waar kleine bootjes, van papier gevouwen, met een lichtje erin, al het verdriet laten wegdrijven. 
 
We hopen dat de kinderen door deze lessen weer iets meer ontdekken van wat godsdienst en levensbeschouwing 
in je leven kan betekenen, en hoe rijk het leven wordt als je er met verwondering, vertrouwen en verbeelding van 
kunt genieten.. 

Afscheidsritueel 
 

Schrijf met de letters van zijn naam 
jouw liefste woorden op een vel papier 

Vouw van het vel een bootje 
Zet er een lichtje in 
Wacht op de nacht 

Laat het bootje te water 
Kijk het lichtje aan 
En zwaai het uit 

 
Bette Westera 

Uw zoon van vier vraagt of meisjes ook een piemel hebben. U hoort uw 11 jarige dochter zeggen dat ze verliefd is. Uw 8-jarige scheldt iemand uit voor 
homo, maar hij weet zelf eigenlijk niet wat dat is. Uw 12-jarige zoon heeft bij een vriendje op internet een pornosite gezien. 
Ouders en leerkrachten kunnen deze vragen en situaties dagelijks tegenkomen, thuis en op school. Deze vragen en situaties hebben te maken met de relatio-
nele en seksuele ontwikkeling van kinderen.  
 
Preseksuele ontwikkeling 
De seksuele ontwikkeling start al bij de geboorte. Kinderen hebben ook seksuele gevoelens, maar die zijn tot de puberteit (als de hormonen actief worden) 
anders dan die van volwassenen. Zo begint de (pre)seksuele ontwikkeling bij kinderen met het ontdekken van het eigen lichaam. Hier hoort ook de ontdek-
king van geslachtsdelen bij. Later komen vriendschap en verliefdheden centraal te staan. In de periode dat uw kind op de basisschool zit maakt het grote 
lichamelijke veranderingen door. De ene keer verlopen die geleidelijk en de andere keer met grote sprongen. Tegen het einde van de basisschool start de 
puberteit.  
 
Basisschool: te vroeg? 
De basisschool kan in al deze ontwikkelingen een positieve rol spelen. Uw kind brengt daar per slot van rekening veel tijd door. Relationele en seksuele 
vorming binnen het basisonderwijs gaat verder dan informatie geven over lichamelijke veranderingen en/of voortplanting. Het gaat ook over vriendschap, 
respect, liefde, weerbaarheid, relaties en omgangsregels. Zaken waar u het thuis waarschijnlijk ook over heeft, maar die ook op school ter sprake komen. 
Want op school, in de media, op straat, thuis, overal komen kinderen in aanraking met onderwerpen die met relaties en seksualiteit te maken hebben. 
School en ouders kunnen elkaar hierin vinden als partners in de opvoeding. 
 
De Week van de Lentekriebels 
De Week van de Lentekriebels is ontstaan om relationele en seksuele vorming in het basisonderwijs te stimuleren. In het project wordt relationele en sek-
suele vorming op een positieve en vrolijke manier onder de aandacht gebracht bij kinderen, scholen, leerkrachten en ouders. Leerkrachten maken hierbij 
gebruik van het lespakket Kriebels in je Buik. De school wordt hierin ondersteund door de regionale GGD.  
Wilt u een kijkje nemen in het lespakket? Bekijk de demolessen op www.kriebelsinjebuik.nl!  
 
Wanneer? 
Op dinsdag 7 mei starten we het project met het weggeven van kaarten. Alle kinderen krijgen een kaart in de vorm van een hart. Ieder kind maakt de kaart 
persoonlijk door lieve woorden, een tekening of een gedicht op de kaart te maken. Om 15.15 uur nemen de kinderen de kaart mee naar huis. Ze mogen de 
kaart aan iemand anders geven. 
Van woensdag 8 mei t/m vrijdag 17 mei worden in alle groepen activiteiten georganiseerd. Er worden dagelijks  lessen gegeven over relationele- en seksuele 
vorming die aansluiten bij de leeftijd en de belevingswereld van de kinderen. Er wordt gebruik gemaakt van het online lespakket ‘Kriebels in je buik’ bij de 
invulling van deze lessen.  
 
Website 
Op www.weekvandelentekriebels.nl vindt u meer informatie over relationele en seksuele vorming en de Week van de Lentekriebels. 
 
Wij hopen dat u ook enthousiast bent en dat we u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

BRIEF  HEMEL  EN  AARDE  

http://www.kriebelsinjebuik.nl
http://www.weekvandelentekriebels.nl/


 
 

Pilot ‘Programmeren geeft je powerr!’  
De groepen 3 en 4 werken 
met Bluebots.  
Met deze robots leren kinderen 
spelenderwijs programmeren.  
Ook werken ze aan het  
ruimtelijk inzicht. 

Hoe gaaf is het als kinderen zelf een ‘game’ mogen 
bedenken, ontwerpen en spelen. Dit past perfect 
binnen de 21e eeuwse vaardigheden die wij kinderen 
laten toepassen binnen de Alfons Ariëns. 

Groep 3-4 

 



 

 

Pilot ‘Programmeren geeft je powerr!’  
In kleine groepjes hebben de kinderen de 
laatste tijd keihard gewerkt aan hun eigen 
spelontwerp.  
Dit was een hele uitdaging, want is het 
echt een game? Kun je het makkelijk en 
snel spelen?  
Snapt de ander de speluitleg?  
Is het spel spannend?  
Echte ‘games’ waar tegelijkertijd ook  
geprogrammeerd wordt. 

 

Er volgde een ‘battle’ in de klas met vier 
klassenwinnaars. 

Gefeliciteerd! 

 

 


