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Portfolio mee  1 juli  

Ouder-kindgesprekken 3 t/m 10 juli 

Studiedag 8 juli 

Eindmusical groep 8b 16 juli 

Eindmusical groep 8a 17 juli 

Voor de meest actuele data kijkt u op 

www.alfonsariens.nl 

Woensdag, donderdag en vrijdag  
 

fruitdag! 

Beste ouders, 

 

Even een korte update. 

Maandag krijgt u via de Parro het formatieplaatje voor volgend schooljaar. Hierop staan de 

groepen met de daarbij behorende leerkrachten. We hebben deze week goede gesprekken 

gehad en de formatie rond gekregen. 

 

Verder heeft u enige tijd geleden te horen gekregen dat Prokino de BSO gaat verzorgen op 

de locatie Alfons Ariens. Ik kan u vertellen dat het traject volop loopt. De eerste tekeningen 

heb ik gezien, de aanvraag voor de vergunning is al onderweg. We gaan het met elkaar niet 

redden om dit na de zomervakantie te realiseren. Op dit moment ga ik uit van realisatie na 

de herfstvakantie. 

 

Ik vertrouw erop u zo voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Namens het team wens ik u een prettig weekend. 

Bas de Vente 

Review: Makey-Makey 
Wij (Elian en Gijs) hebben in de verrijkingsklas met Makey

-Makey gewerkt. Er waren leuke dingen aan. Maar er 

waren ook een paar minpuntjes. Wij doen dit voor onze      

weektaak. 

Kort over ons 

We zitten in groep 7a van de Alfons Ariëns. Wij zijn allebei 11 jaar oud. Dit deden wij in de 

verrijkingsklas voor een project.  

Doos en prijs 

Makey-Makey heeft ook een eigen doosje waar alles in zit. Het doosje in niet groot. De    

afmetingen zijn 12x7x5. Makey-Makey heeft ook een speciale prijs. Dit kleine doosje heet 

Makey-Makey classic en het kost 54,95.  

Wat is Makey-Makey 

Makey-Makey is een doosje waar voorwerpen in zitten. Met deze voorwerpen kan je       

programmeren en leuke dingen doen. Zoals stroomkring, eigen toetsenbord, enz. Je kan met 

dagelijkse voorwerpen ineens een computer besturen.   

Het resultaat 

Het was leuk om met Makey-Makey te werken. Er waren nog wel wat dingen die er minder 

aan waren. Zo was de gebruiksaanwijzing alleen in het Engels. En als je het te lang doet kan je 

last van je armen krijgen. Omdat er een klein beetje stroom opstaat. Maar we hebben er veel 

leuke dingen mee gedaan. Zo hebben we een piano met klei gemaakt. Een stroomkring met 

een lampje gemaakt. En hebben zelf een toetsenbord gemaakt. Daar hebben we Mario mee 

gespeeld. 

Je kan er ook andere dingen mee doen. Zoals piano spelen op een banaan of wortelen. Typen 

met fruit. Dansen en via Makey-Makey muziek maken. En nog veel meer.  

Tot slot… 

Wij vonden het leuk om een review te schrijven. Wij hopen dat de lezers er nu ook wat mee 

gaan doen. 

Ook dit jaar gaat de vader van Sarah Schippers 

(groep 7b) weer fietsen voor Duchenne.  

Duchenne is een progressieve spierziekte. 

Helaas is er nog altijd geen medicijn. Duchenne 

Heroes is een mountainbike tocht van 7 dagen, 

700 km. Samen trappen ze Duchenne de  

wereld uit! Hiermee halen ze geld op voor 

onderzoek naar Duchenne en hopen ze op een 

medicijn en een beter kwaliteit van leven met 

Duchenne.  

Draag ook je    

steentje bij! Lever je 

lege flessen in bij 

Sarah/groep 7b! 

Samen bereiken we 

meer! Namens alle      

Duchenne patiënten,   

bedankt! 

Spaaract ie  



Hulp bi j  verhangen    
d ig ibord gevraagd  

Donderdagavond 18 juli rond 19.00 uur willen we één van de digiborden 
verplaatsen naar een ander lokaal. Welke ouder zou hierbij mee willen 
helpen? 
Graag een mailtje naar: m.tanis@alfonsariens.nl 
 
 
 

Hulp gevraagd 

Wil je graag iets doen voor school, maar dan wel op een tijd die jou 
goed uitkomt? Dan is dit een perfecte taak voor jou! 
 
De oudervereniging is voor volgend schooljaar op zoek naar een nieuwe 
penningmeester. Dit klinkt misschien heel ingewikkeld en tijdrovend, maar 
dat valt reuze mee. Een klein beetje gestructureerd zijn is wel handig, maar 
verder kan iedereen die een huishouden draaiende kan houden dit ook. 
 
Als penningmeester heb je de volgende taken: 

 Je beheert de rekening en het budget van de OV. 

 Je houdt bij welke ouderbijdragen betaald zijn (maar hoeft niet  
achter ouders aan als ze niet betalen). 

 Je betaalt de facturen en declaraties van onder andere de       
schoolreisjes/kamp, de feesten rondom sinterklaas/kerst/carnaval, 
het korfbaltoernooi en avondvierdaagse.  
 

En dit alles wanneer het jou het beste uitkomt!  
Heb je vragen of interesse mail dan naar penningmeester.ov@alfonsariens.nl.  
 
Lijkt de OV je op zich wel leuk, maar is de rol van penningmeester toch net 
iets te veel gevraagd, dan zijn we ook nog op zoek naar algemene leden. Dus 
lijkt het je leuk om mee te doen met het organiseren van verschillende   
activiteiten op school samen met een gezellige groep ouders? Meld je dan 
ook aan! 
Bij de OV dreigt een ledentekort, waardoor het steeds moeilijker wordt om 
de activiteiten te blijven organiseren. We kunnen echt alle steun gebruiken! 

Gun j i j  mi j  je  oude  
grote rugzak?  

In Servië mogen Roma-kinderen vanaf hun 7e jaar naar school als ze zelf 
een grote rugzak meenemen voor hun lesboeken en schoolspullen. Nu is 
HOE Harderwijk-Hierden dringend op zoek naar rugzakken om aan deze 
kinderen te kunnen schenken. 
Krijg jij een nieuwe rugzak als je naar een andere groep of school gaat en ga 
je de oude niet meer gebruiken?  
Dan is het misschien een goed idee om de oude rugzak aan een ander kind 
te geven. Een week voor de zomervakantie kun je deze op school inleveren. 
Alvast ontzettend bedankt! 
 
Heidi Timmer  
HOE Hulp Oost-Europa  

Gevonden voorwerpen 
bovenbouw 

De laatste tijd zijn er weer veel spullen gevonden in en om de school. Alle 
spullen die bij de bovenbouw gevonden zijn, liggen uitgestald op het podium 
in de hal. Wij willen iedereen vragen te kijken of er iets van hem of haar 
tussen ligt. Spullen die niet opgehaald worden zullen wij weggooien/
doneren. Alvast bedankt!  


