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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! 

(S)COOL  ON  WHEELS   

Op woensdag 5 juni krijgt groep 7a een clinic (S)Cool on Wheels. Groep 7b krijgt de clinic op 
woensdag 19 juni. 
Tijdens deze clinics leren de kinderen over het leven en sporten met een handicap. 
 
Clinic (S)Cool on Wheels 
(S)Cool on Wheels is een voorlichtingsproject van Fonds Gehandicaptensport over het leven 
en sporten met een handicap. De docent van S)Cool on Wheels, die zelf een lichamelijke 
handicap heeft, zal een theorieles en een praktijkles verzorgen. 
In de klas leren de kinderen over verschillende handicaps. Dit, door filmpjes over het dagelijks 
leven van mensen met een handicap te bekijken en vragen te stellen aan Paul Toes, de docent 
(S)Cool on Wheels. Op speelse en interactieve wijze leren de kinderen welke topprestaties 
mensen met een handicap leveren om deel te kunnen nemen aan het dagelijks leven. Ook 
leren zij welke sporten gehandicapten kunnen doen en hoe belangrijk het is om te kunnen 
sporten. 
Na het theoriegedeelte gaan de kinderen in de gymzaal beleven hoe het is om te sporten met 
een handicap. De kinderen ervaren hoe het is om in een rolstoel te rijden en spelen een   
partijtje rolstoelbasketbal. 
 
Voor alle kinderen 
Sport en spel is gezond voor álle kinderen; met of zonder handicap. Sport voor mensen met 
een handicap is vaak nog onbekend. Dankzij de voorlichting door (S)Cool on Wheels leren 
kinderen dat iedereen moet kunnen sporten en dat niemand buitenspel mag staan. 
De uitvoering van deze clinic (S)Cool on Wheels wordt financieel mogelijk gemaakt door 
verzekeringsmakelaar en risicoadviseur Aon Nederland.  

welkom 

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

AVONDVIERDAAGSE  2019 
We tellen af! Nog 17 nachtjes slapen en dan lopen we met z’n allen de avondvierdaagse! 
 
Zoals jullie weten, is de Alfons Ariëns een gezonde school. Denk aan de worteltjes bij het     
korfbaltoernooi en de creatieve en voedzame traktaties. De komende drie weken vinden jullie 
in de weekinfo tips en informatie voor een gezellige, sportieve én gezonde avondvierdaagse. 
 
De onderwerpen voor de komende weken zijn:  

 De intocht. 

 Wat eten we tijdens de avondvierdaagse? 

 Gezellig met je maten. 
 
Deze keer: De intocht 
Met alle scholen lopen we op donderdag 20 juni de laatste kilometers door het centrum. De 
fanfares spelen vrolijke deuntjes. We juichen en klappen de wandelaars toe. Dat wordt zingen 
en swingen!  
Eén van de gebruiken van de avondvierdaagse is het geven van een beloning tijdens de intocht. 
De traditie is dat kinderen bloemen krijgen. Dat vinden ze ook echt leuk. Je kan ook een  
kleinigheidje uitdelen, zoals een sleutelhanger, een pen, een kaartje voor het zwembad of een 
tijdschrift.  

 

 
 
Tot volgende week! 
Groetjes van het avondvierdaagse comité 

Bloementip van de week:  
Een gerbera, een anjer of een bosje 
lathyrus.  

Gezonde tip van de week: denk in 
plaats van aan snoep eens aan een 
fruitsapje, groentestengel of          
bloemenkrans bij de intocht!  



Kinderen krijgen les in kaartspel 

 
Uit Het Kontakt Harderwijk—dinsdag 28 mei 2019 

 

Afgelopen dinsdag hebben de bridgers van de Alfons Ariëns het samen met hun opa, oma, vader of één van de vrijwil-

ligers opgenomen tegen leerlingen van het Leonardo Onderwijs en het CCNV. Er namen ruim 80 bridgers deel aan het 

ouder-kind toernooi in Bar Sportief. De kinderen van de Alfons Ariens hebben het erg goed gedaan. Lynn is met ruim 

81% eerste geworden, gevolgd door Anne op de tweede plek met 64% en ook de vierde plek was voor de Alfons Ariens; 

Fenna met 60%.   

Alle kinderen hebben met de fantastische inzet van een groep vrijwilligers in een rap tempo de beginselen van het spel 

geleerd. In 5 maanden tijd hebben veel kinderen het minibridge diploma gehaald en een aantal zelfs het klaveren diploma. 

De leerlingen uit groep 7 gaan volgend jaar verder en zullen dan ook leren bieden.  

HARDERWIJK In navolging van vijf basisscholen in Ermelo 

hebben drie scholen in Harderwijk tijdens de reguliere les-

uren les gehad in het kaartspel bridge. Het betreft een se-

lecte groep van het Leonardus Onderwijs, Alfons Ariens en 

het Nassau Veluwe college. 

,,Het bridgespel vereist concentratie en daagt je uit om samen met  

je partner een puzzel op te lossen", aldus Cora Schuttelaar namens 

de organisatie. ,,Vaak zeggen de kinderen dat de dag van de bridge-

les de leukste dag van de week is. Het is leuk omdat de kinderen 

spelenderwijs leren stappen vooruit te denken en hierdoor een 

werkwijze ontwikkelen die ze bij alle leeractiviteiten kunnen gebrui-

ken." Dinsdagochtend was het eindtoernooi. Het vond plaats in Bar 

Sportief dat voor deze gelegenheid belangeloos werd opengesteld 

door de beheerder. De leerlingen werden gekoppeld aan 'ouderen' 

tijdens het ouder/kind toernooi. In totaal waren ruim tachtig brid-

gers aan het spelen om de eindzege binnen te halen. 

Na afloop werden, rond het middaguur, diploma's en certificaten 

uitgereikt. De eerste plaats was voor Lynn Karssen (Alfons Ariëns). 




