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24-28 februari 

9 maart 

 

25 maart   

Ouderavond ‘Zullen we samen  
kleuren?’  
Open dag  

Schoolkeuzegesprekken groep 8 

Portfolio 1 mee  

Ouder-kindgesprekken 

Studiemiddag - kinderen zijn om 

12 uur vrij  

Voorjaarsvakantie 

Studiemiddag kleuters - groep 1 

en 2 is om 12 uur vrij 

Grote rekendag 

Bekijk de volledige kalender op onze website: 
www.alfonsariens.nl 

 

 
 

Woensdag: cherrytomaten 
Donderdag: mango 

Vrijdag: appel 
 

#schoolfruit 

Parkeren 
 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Elke ochtend is het een komen en gaan 

van kinderen die die dag naar school  

worden gebracht. Veel kinderen komen op 

de fiets, maar ook veel kinderen worden 

met de auto gebracht. Bij de Alfons Ariens 

is een grote parkeerplaats (zowel bij 

school als bij de Jumbo) waar u uw auto 

kunt parkeren. Het blijkt dat er namelijk 

ook ouders zijn die in de wijk kort  

parkeren wat voor gevaarlijke situaties 

zorgt. Hierover ben ik meermaals  

geïnformeerd. Ik wil u dan ook vragen om 

gebruik te maken van de parkeerplaatsen 

en het zo voor iedereen veilig te houden.  

 

Vriendelijk bedankt voor de genomen 

moeite, ook namens de wijkbewoners, 

 

Bas de Vente 

Bridge op de  
Alfons Ariens 

 

Inmiddels geef ik al voor het tweede jaar  

bridgeles op deze school. Dit is mede  

mogelijk door een flink aantal vrijwilligers. 

Na de uitleg worden er spellen gespeeld 

waarbij aan iedere tafel een begeleider/

vrijwilliger zit. 

Het eerste jaar waren groep 7 en 8  

samengevoegd. Dit jaar hebben we drie 

aparte lesuren: Groep 8 (vervolg op het 

eerste jaar), groep 7 en groep 6. Groep 8 

werkt inmiddels met biedingboxen. Groep 

6 en 7 krijgen dezelfde lesstof  

aangeboden.  

De kinderen van groep 6, 7 en groep 8 zijn 

erg enthousiast en genieten van de lessen.  

Afgelopen maandag, na een  

vakantieperiode, hebben we de lesstof  

herhaald, al was dat voor veel kinderen niet 

nodig. Ze wisten nog erg goed wat er voor 

de vakantie geleerd is. Erg knap! En voor 

alle ouders en leerkrachten die niet bekend 

zijn met het spelletje bridge; zo makkelijk is 

het niet!   

Ook dit jaar wordt er weer het NK  

scholenbridgetoernooi gehouden bij de  

officiële bridgebond in Utrecht. Hieronder 

de data:  

Groep 8: zondag 22 maart (voor leerlingen 

die al bieden). 

Groep 6 en 7: zondag 17 mei.  

 

We hopen dat ook dit jaar weer flink wat  

kinderen deelnemen aan de toernooien! 

Met vriendelijke groet, 

Cora Schuttelaar 

 

 
 

Claire Bergman - groep 1/2a 
Xavi Hahmann - groep 1/2a 
Sara van Hell - groep 1/2a 

Vince Robbertsen - groep 1/2c 
 

#welkomopschool 

 

Heeft u onze facebookpagina al bekeken? Hierop vindt u 

berichten over leuke activiteiten die bij ons op school 

hebben plaatsgevonden en nog veel meer! En op onze 

website vind u alle weekinfo’s van dit schooljaar. 
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Hemel en aarde 
 

 

Op de Alfons Ariëns werken wij met de  

methode hemel en aarde voor godsdienst 

en levensbeschouwing. De periode tussen 

de kerstvakantie en de voorjaarsvakantie 

heeft als thema ‘ritme’. De ouderbrief  

passend bij dit thema kunt u hier lezen.  

Kanjernieuws 

 

In het vorige kanjernieuws hebben wij de  

betekenis van de petten uitgelegd,  

waarbij de combinatie zwart + wit, rood + 

wit en geel + wit staan voor positief  

gedrag en jezelf zijn. De pet zonder de 

witte klep staat echter voor negatief  

gedrag (behalve de witte pet).  

Een voorbeeld van negatief gedrag is de 

onrust die veroorzaakt wordt door de 

“motor en de benzinepompen” in de klas. 
 

Motor en benzinepomp 

Motor en benzinepomp is een metafoor 

voor een druktemaker of pester en de  

kinderen eromheen die dit negatieve  

gedrag versterken. Kinderen die zich druk 

gedragen, vervelende grapjes maken of 

pesten wordt “de motors” genoemd. Elke 
motor gaat langer door als hij “benzine” 
krijgt. Benzine wordt gegeven door te  

reageren, lachen of aandacht te geven aan 

de motors. De kinderen die dit doen  

noemen we benzinepompen. De rode  

petten (de aapjes) werken vaak als  

benzinepompen als ze bij pesterijen in de 

lach schieten.  

Dit kan in de klas worden uitgespeeld met 

de volgende oefening: 

Vraag aan de klas: ‘Wie van jullie wil heel 
druk en raar doen?" De leerkracht kiest 

een leerling uit die het leuk vindt om raar 

gedrag te laten zien in de klas. Je zegt  

tegen deze leerling: "Jij doet als een  

vervelend lopend motortje. Jij mag doen 

en laten wat je wilt. Een paar dingen mag 

je niet. Je blijft van kinderen af. Je blijft 

een stukje bij ze vandaan en je blijft van  

spullen af. Je hebt voor een paar minuten  

benzine. Daarom moet je tanken. Anders 

kun je niet verder. Jouw klasgenoten zijn 

de benzinepompen. Maar die zijn  

gesloten. Het is namelijk midden in de 

nacht. Jij als motortje wil toch benzine  

krijgen en jij doet je uiterste best om dat 

voor elkaar te krijgen. Het vervelende voor 

jou is dat de benzinepompen hoe dan ook 

geen benzine geven. Ze geven jou geen 

aandacht. Nu gaat het erom: wie is de 

baas. Ben jij de baas en lukt het je om  

aandacht van de benzinepompen te  

krijgen (dan geven ze jou benzine), of zijn 

de benzinepompen jou de baas en lukt 

het ze om jou geen aandacht te geven. 

Het vervelend lopend motortje wil dat jij 

benzine geeft. Maar dat doe jij niet, want 

jij blijft eigen baas. 

 

In oktober volgden we met het team een 

inspirerende kanjertrainingcursus. Waar 

sta jij als Kanjerleerkracht? Hoe staat het 

met de Kanjertraining op school? Wat heb 

je nodig om je verder te ontwikkelen als 

Kanjerleerkracht/Kanjerschool? Vanuit  

deze vragen volgden we een programma 

wat helemaal op maat voor ons werd  

gemaakt. Wat een energie en inspiratie  

leverde dit op! Alle collega’s hebben weer 
een certificaat op zak! 

Schooldammen 
 

Vrijdag 11 december en vrijdag 18  

december heeft Alfons Ariëns met 8 teams 

meegedaan aan het schooldamtoernooi in 

Harderwijk. Er is net als eerdere jaren weer 

enthousiast en fanatiek gedamd!  

Er deden zowel bij de welpen als de  

pupillen 12 teams mee. Hieronder de  

eindstand:  

 

Welpen (11 dec.)   Pupillen (18 dec.) 

Groep 5a: 5e    Groep 7a: 6e 

Groep 5b: 7e   Groep 7b: 8e 

Groep 6a: 2e   Groep 8a: 2e 

Groep 6b: 6e   Groep 8b: 10e 

 

Zowel Alfons  

Ariëns 6a (welpen) 

als Alfons  

Ariëns 8a (pupillen) 

mogen naar de  

halve finale van 

Gelderland op 11 

januari 2020.  

https://alfonsariens.nl/schoolkalender/
https://alfonsariens.nl/schoolkalender/
https://alfonsariens.nl/#1448965472313-3dd36b12-febe
https://alfonsariens.nl/wp-content/uploads/2020/01/HenA_19-3_Ouderbrief_en_Gedicht.pdf

