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Informatieavond VO 

groep 8 
5 november 

Stakingsdag  6 november 

Nationaal schoolontbijt 7 november 

Studiemiddag - kinderen 

zijn om 12 uur vrij 
11 november 

Intocht Sinterklaas  16 november 

Voor de meest actuele data kijkt u op 

www.alfonsariens.nl 

       Start 13 november  

SCHOOLFRUIT 

U ITNODIGING  VOOR  DE  S INT  
MAARTEN  V IERING  

Op 10 november a.s. wordt het Sint Maarten feest weer gevierd. In de Catharinakerk aan de 

van Maerlantlaan 1 wordt in de viering om 9.15 uur het verhaal van de Heilige Martinus verteld 

en uitgebeeld door kinderen.  De kinderen kunnen een lampion meenemen naar de kerk en als 

ze er geen hebben, krijgen ze er een. 

Ieder jaar is het gebruikelijk dat de kinderen met een lampion langs de deuren gaan, om licht 

en vrolijkheid te verspreiden. Bij ons kunnen ze ook in processie met hun lantaarn een rondje 

door de kerk lopen tijdens het zingen van een Sint Maarten lied. 

Alle kinderen zijn van harte welkom om hierbij aanwezig te 

zijn. 

Tot dan!       

Antoinette, Ankie en Mireille 

Heeft u onze facebookpagina al bekeken?  

Hierop vindt u berichten over leuke         

activiteiten die bij ons op school hebben  

plaatsgevonden en nog veel meer!  

 KBS Alfons Ariëns  

NATIONAAL  SCHOOLONTBIJT  

Dit jaar is de 17e editie van het Nationaal Schoolontbijt van 4 t/m 8 november met als thema 

‘Neem de tijd voor je ontbijt!’. Net als 2.749 andere scholen doet onze school weer mee en 
wel op donderdag 7 november.  

 

Het pakket is elk jaar een voorbeeld van een gezond ontbijt dat voldoet aan de richtlijnen van 

het Voedingscentrum. Ook dit jaar is er weer volop variatie: Volkorenbrood, volkorenbolletjes 

en krentenbollen, volkorencrackers, glutenvrij brood, halvarine, 30+ kaas, appelstroop, 100% 

pindakaas, tuinkers, yoghurt, muesli, melk, thee, groente en fruit. Voor ieder wat wils! De 

kinderen krijgen niet alleen een gezond ontbijt, ze leren ook alles over een gezonde start van 

de dag met lesmateriaal. 

I.v.m. bezorging van de ontbijtpakketten op dinsdag 5 november haalt de Voedselbank het 

brood bij ons op. We willen per klas een aantal ouders vragen een half brood mee te nemen 

zodat we deze ochtend verse boterhammen hebben. Daarnaast vragen we om wat gezonde 

aanvullingen zodat er in iedere groep voldoende ontbijt is. Na de        

herfstvakantie hangt er op de deur van ieder klaslokaal een aantal kaartjes. 

Wilt u een half brood of wat anders meenemen, dan kunt u een kaartje van 

de deur pakken en datgene meebrengen op de ochtend van het        

schoolontbijt.  

 

Elk jaar kiest het Nationaal Schoolontbijt een goed doel dat draait om het 

welzijn en de gezondheid van kinderen. Dit jaar is dat de stichting ‘Het 
Vergeten Kind’. Deze stichting zet zich in voor kinderen die het moeilijk 
hebben, omdat er thuis veel problemen zijn, zodat deze kwetsbare      

kinderen weer rust en aandacht vinden en zich op hun toekomst kunnen 

richten.  

Alle kinderen hebben voor het ontbijt een bord, beker en bestek (mes en 

lepeltje) en eventueel een kommetje van thuis nodig. Graag meenemen op 

dinsdag 5 november voorzien van naam.  

6 november - landelijke 

stakingsdag onderwijs  

De school is op deze dag dicht. Voor meer 

informatie, zie brief in parro.  



TEAMBREED   
SCHOLINGSTRAJECT   
DIDACTISCH  COACHEN   

Vorig schooljaar zijn er tien leerkrachten gestart met het  

scholingstraject Didactisch Coachen. Onderdeel van deze trajecten 

zijn beeldopnames maken in de klas en het voeren van  

begeleidingsgesprekken waarbij de gemaakte opnames het vertrekpunt 

zijn. De gemaakte beeldopnames blijken een krachtig middel om te 

leren. Het spreekt vanzelf dat de beelden alleen voor intern gebruik 

bedoeld zijn.  

 

Beeldcoaching is een methode om leerkrachten te begeleiden bij hun 

onderwijskundige taak. Er worden video opnames gemaakt van de 

onderwijssituatie. Uit deze opnames worden fragmenten geselecteerd 

die besproken worden met de leerkracht. Samen met de beeldcoach 

wordt nagegaan hoe het lesgeven in de klas verloopt. Belangrijk  

uitgangspunt is vooral het contact tussen de leerkracht en de  

leerlingen maar ook de sfeer in de klas, de manier waarop de groep 

werkt en de wijze waarop de leerkracht les geeft. Soms zullen er 

daardoor veranderingen plaatsvinden die voor het goed functioneren 

van de leerlingen en de leerkracht van belang zijn.  

Alle collega’s die vorig jaar hebben deelgenomen, hebben deze  

begeleiding als zeer waardevol ervaren en er zijn inmiddels al weer zes 

leerkrachten gestart met dit traject.  

 

Onderdeel van dit (driejarige) scholingstraject zijn de video-intervisie 

bijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten leren we van en met  

elkaar. Dit gebeurt onder leiding van Jan Vermeij (V&F Consult) of 

Lotte Verpalen (IB’er van de Alfons Ariëns) en krijgt vorm en inhoud 
door naar elkaars beelden te kijken, om elkaar vervolgens vragen te 

kunnen stellen of feedback te kunnen geven. 

 

Momenteel wordt het scholingstraject, zoals hierboven vermeld,  

begeleid door V&F Consult en door Lotte. Om in de toekomst  

zelfstandig op deze waardevolle manier te kunnen blijven  

werken, is juf Sabella inmiddels met de opleiding Beeldcoaching &       

Didactisch Coachen gestart en is Lotte met de opleiding Didactisch 

Coachen voor ervaren Beeldcoaches begonnen. 

Voor beide opleidingssituaties betekent dit dat in de klas gemaakte 

beelden kunnen worden bekeken in de opleidingssetting. Het  

opleidingsinstituut waarborgt hier de volledige vertrouwelijkheid. De 

beelden worden bewaard in een beveiligde omgeving en vernietigd als 

het begeleidingstraject is afgesloten. 

  

Mocht u nog vragen hebben, stel ze gerust aan Sabella, Lotte of  

ondergetekende. 

 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet. 

Bas de Vente 

KANJERNIEUWS  

Op school gebruiken we de methode van de Kanjertraining.  

Kernwoorden van de Kanjertraining zijn: vertrouwen, rust, wederzijds respect, 

sociale redzaamheid, ouderbetrokkenheid, burgerschap, gezond gedrag en 

duurzaamheid. Middels verhalen, (vertrouwens)oefeningen en kanjertaal  

werken we naar een goede sfeer toe waarin elk kind zichzelf mag zijn.  

Een kernwoord is ouderbetrokkenheid. Hier gaan we dit jaar mee aan de slag. 

U zult dit jaar een aantal keren Kanjernieuws tegenkomen in de weekinfo, 

waarin we u mee willen nemen in de kanjertaal die wij op school spreken. 

Zo kunt u ook thuis inspelen op hetgeen we op school doen. Een aantal keren 

per jaar krijgt u van de leerkracht een info-doeblad mee. Het eerste deel is 

informatief over wat de kinderen hebben geleerd en gedaan. Het tweede deel 

bestaat uit opdracht(en) om samen met uw kind te doen. 

Hieronder vindt u een eerste uitleg over de betekenis van de verschillende 

petten en de smileyposter. 



HOE  KAN  IK  MIJN  KIND  ONDERSTEUNEN  BIJ  DE     
TAALONTWIKKELING?  

Wij nodigen alle ouders van groep 1, 2 en 3 van harte uit om op woensdag 13, 20 en 27  

november te komen praten over het stimuleren van de taalontwikkeling van uw kind. De 

bijeenkomsten starten direct om 08.30 uur en zijn om 10.00 uur afgelopen. Een               

taalcoördinator van de Bibliotheek is aanwezig om u informatie te geven over wat u kunt doen 

om uw kinderen hierbij te helpen. U krijgt informatie en tips die u direct kunt gebruiken. De 

ouders ontvangen op de derde dag een gratis code voor woord-extra. Dit is een spel van 

Squla waarmee kinderen 2000 woorden kunnen leren en oefenen. 

Op hetzelfde moment wordt er vanuit de bibliotheek in de verschillende klassen voorgelezen.   

Als school vinden wij het belangrijk dat kinderen een goede woordenschat hebben, begrijpen 

wat ze horen en lezen, naar elkaar luisteren en met elkaar praten.  

Komt u ook?  

Meldt u dan aan bij de leerkracht of schrijf uw naam op het inschrijfformulier op de deur van 

de klas van uw kind.  

OUDERBRIEF  HEMEL  EN  AARDE   

Beste ouders, 

Onze lessen levensbeschouwing van Hemel en Aarde gaan de komende 

weken over geschenken. Dat past goed bij de komende                      

decembermaand,  de tijd voor cadeautjes en aandacht voor elkaar. Het is 

heerlijk om te geven en te ontvangen, iemand blij te maken en zelf blij 

verrast te zijn met hoe een ander aan je denkt. Reden genoeg om met de 

kinderen eens stil te staan bij wat geschenk kan zijn, wat een geschenk 

voor jou en een ander doet. 

Een geschenk is niet alleen een cadeautje dat je online, bij de Action of een 

speelgoedwinkel koopt. Een moment van aandacht, lieve woorden, een 

handgebaar, het kunnen allemaal geschenken zijn. Voor wie er oog voor 

heeft zit een dag vol met geschenken. 

Geven en ontvangen 

Een geschenk geef je of ontvang je. Op het eerste gezicht is het allerleukst 

om te ontvangen, maar de meeste volwassenen weten ondertussen hoe 

mooi het kan zijn om iets te geven. Met de jongste kinderen verkennen we 

uitgebreid hoe het is om iets weg te geven en te krijgen, maar ook voor de 

oudere kinderen is dit een boeiende vraag. 

Bijzondere geschenken 

In veel levensbeschouwelijke tradities bestaan verhalen en rituelen   

rondom bijzondere geschenken. Zo is er het verhaal uit de bijbel over 

koning Salomo, die een wens mag doen van God. Hij wenst wijsheid. In 

andere lessen gaan we het hebben over het geven van een offer. Met een 

offer geef je iets van jezelf aan God. Soms een klein symbolisch geschenk, 

maar soms ook iets heel waardevols. Zulke levensbeschouwelijke ge-

schenken komen in de lessen aan de orde. 

Kerstmis 

In deze weken bereiden we ons ook voor op Kerst, dat we samen gaan 

vieren. Ook in het kerstverhaal worden geschenken gegeven. Natuurlijk 

door de wijzen uit het Oosten, die wierook, mirre en goud schenken aan 

de pasgeboren Jezus. Maar ook over de geboorten van Johannes en Jezus, 

die beide op een wonderlijke manier verlopen en die door hun ouders 

zo als een bijna ongelooflijk geschenk werden ervaren. 

We zien met deze lessen extra uit naar de komende feestmaand en 

zullen genieten van alle cadeautjes! 

DANSWORKSHOPS               
CULTUURKUST  

Donderdagmiddag hebben de  

kinderen van de bovenbouw elkaar 

hun dans laten zien. Die dans hebben 

ze op maandag en dinsdag tijdens de 

dansworkshop van  

Cultuurkust ingestudeerd. Elke 

groep danste een dans uit een ander 

land. Zo werd het een 'levend'  

reisbureau. Meester Bas mocht 

kiezen naar welke  

vakantiebestemming hij zou willen. 

Erg knap hoe elke groep in zo'n 

korte tijd, zo'n prachtige dans kon 

laten zien. Samen met de kleding en  

zelfgemaakte attributen werd het 

een echt feest.  

HULPOUDERS   
GEZOCHT !  

Op zaterdag 16 november komt Sinterklaas weer in het land. Wij willen 

graag op vrijdag 15 november vanaf 12.00u de school versieren. Welke 

ouders willen ons hierbij helpen? Op donderdag 5 december wordt de 

school opgeruimd. Welke ouders willen ons hierbij helpen? U kunt zich 

opgeven bij de leerkracht van uw kind. Alvast bedankt voor uw hulp!  

Groeten van de Sinterklaascommissie  




