
BELANGRIJKE  DATA  

MAANDAG  27 MEI  2019  JAARGANG  17 , NUMMER  35 

Schoolfotograaf 27 en 28 mei 

Studiemiddag 7 juni 

Studiedag  11 juni 

Avondvierdaagse 17 t/m 20 juni 

Juffen- en meestersdag 

onderbouw 

19 juni 

Studiedag 21 juni 

Portfolio mee  1 juli  

Ouder-kindgesprekken 3 t/m 10 juli 

Studiedag 8 juli 

Voor de meest actuele data kijkt u op 

www.alfonsariens.nl 

Woensdag, donderdag en vrijdag  
 

fruitdag! 

‘Programmeren geeft           
je  powerr’  
Op dinsdag 4 juni is de finale van ‘Programmeren geeft je powerr’! Dit zal plaatsvinden in de 
hal van de onderbouw bij de groepen 3 en 4. De finale begint om 13.15 uur en zal duren tot 
14.00 uur. De winnaars van de ‘battles’ laten een gemonteerd filmpje zien van hun            
spelontwerp. Natuurlijk worden ze door een vakkundige jury beoordeeld en mogen er vragen 
worden gesteld aan de kinderen. Wie krijgt de beste beoordeling en wint de beker met de 
grote oren? Wie wint de finale ‘Programmeren geeft je powerr’? 
 
Belangrijk! 
Wat?    Finale Programmeren met de Bluebots. 
Wanneer en hoe laat?  Dinsdag 4 juni om 13.15 uur in de hal.  
Wie zijn er uitgenodigd?  Alle kinderen en meesters/juffen van groep 3 en 4.  
Wie nog meer?   De ouders/familie van de klassenwinnaars. 
Meenemen?  Kinderen hun eigen stoel en de klassenwinnaars hun medaille. 
Wat valt er te winnen?    

welkom 

Nieuwe leerlingen op de Alfons Ariëns: 
 
Groep 1/2c 
Dex 
 
 
Namens iedereen van de Alfons Ariëns 
wensen wij jullie van harte welkom bij 
ons op school! 

Fietsen op het  schoolple in  

Dit berichtje gaat over het werkwoord fietsen en het zelfstandig naamwoord fietsen. 

Allereerst willen we alle kinderen er aan herinneren niet te fietsen (ww) op het    

schoolplein. Zodra je door het hek komt, is het de bedoeling dat je verder loopt naar de plek 
waar je je fiets gaat stallen.  
Dan komen we bij het tweede punt. Er is voldoende ruimte gereserveerd op de pleinen om 

fietsen (zn) te stallen, maar we willen jullie vriendelijk verzoeken dit wel netjes te doen. 

Allereerst passen er dan meer fietsen naast elkaar, maar het is ook beter voor jullie fietsen. 
Regelmatig liggen er fietsen op het plein, die eerder netjes gestald zijn. Als er onvoldoende 
plek is, schuif dan een fiets op om plaats te maken of zoek aan andere plekje, maar voorkom 
dat er fietsen omvallen. Mocht dit toch een keer per ongeluk gebeuren, zet de fiets dan weer 
netjes rechtop. Er staan veel dure fietsen op het plein die onnodig beschadigd raken.  
Alvast bedankt allemaal!   

Suikerfeest  
Het einde van de Ramadan wordt afgesloten met het Suikerfeest. Diverse ouders hebben al 
aangegeven graag een vrije dag voor de kinderen aan te willen vragen. Voor het Suikerfeest 
mag er één dag verlof gegeven worden. Het verlofformulier om dit aan te vragen kunt u vinden 
op onze website of vraag het aan één van onze leerkrachten.  



Avondvierdaagse 2019  
We tellen af! Nog 24 nachtjes slapen en dan lopen we met z’n allen de avondvierdaagse! 
 
Zoals jullie weten, is de Alfons Ariens een gezonde school. Denk aan de worteltjes bij het            
korfbaltoernooi en de creatieve en voedzame traktaties. De komende vier weken vinden jullie in de 
weekinfo tips en informatie voor een gezellige, sportieve én gezonde avondvierdaagse. 
 
De onderwerpen voor de komende weken zijn:  

 Wat drinken we tijdens de avondvierdaagse? 

 De intocht. 

 Wat eten we tijdens de avondvierdaagse? 

 Gezellig met je maten. 
 
Deze keer: Wat drinken we tijdens de avondvierdaagse? 
 
Water! Water lest als beste de dorst. Als de kelen schor zijn van het zingen, helpt water ook goed. Wat ook fijn is: water is goedkoop. En, laten we hopen 
dat er dit jaar geen water uit de lucht valt.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tot volgende week! 
Groetjes van het avondvierdaagse comité. 

 
 
Tip 2: Voeg vers fruit, gember of munt 
toe aan je water voor een lekker 
smaakje.  

Tip 1: 
Voor wie het leuk vindt: op 17 juni 
begint ook de #7dagenwaterchallenge, 
een initiatief uit deze regio om meer 
aandacht te hebben voor gezond  
drinken! 7dagenwaterchallenge.nl 


