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4 februari 

6 en 11 februari 

10 februari 

12-19 februari 

21 februari 

 

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: meloen 
Donderdag: waspeen 

Vrijdag: peer 
 

#schoolfruit 

Sportkleding bovenbouw 
 

Regelmatig verschijnen er kinderen in de 

sporthal zonder sportkleding. Vaak omdat 

ze hun kleding vergeten zijn, soms omdat 

ze hun tas met kleding kwijt zijn. De  

vakleerkrachten willen dat iedereen  

meedoet, maar om goed te kunnen  

sporten zijn sportkleding en -schoenen 

een vereiste.  

Vanaf januari willen we zorgen voor een 

bak met schone reservekleding waar de 

kinderen gebruik van moeten maken als ze 

hun eigen kleding niet bij zich hebben. 

Het is de bedoeling dat deze kleding na 

gebruik weer schoon ingeleverd wordt bij 

de groepsleerkracht.  

Als een kind kleding vergeet, dan wordt u 

door de groepsleerkracht op de hoogte 

gebracht.  

 

Verder adviseren de vakleerkrachten 

sportschoenen met een stevige zool te  

gebruiken in de sporthal. Bij veel  

sportonderdelen is dit prettiger sporten 

dan op turnschoentjes met een slappe 

zool.  

 

Om te kunnen voorzien in kleding in  

verschillende maten, plaatsen we ook  

gelijk een oproep. Heeft u een shirt of 

short liggen die thuis niet meer gebruikt 

wordt, wij willen ze graag toevoegen aan 

de kledingbak. U kunt deze  

inleveren bij de groepsleerkracht.  

 

Alvast bedankt! 

Dammen 
 

Geschreven door Indy, Lynn en Caithlynn 

van team Indy, Lynn, Caithlynn, Levi en  

Amber uit groep 6a. 

Toen we de eerste ronde speelde was dat 

nog in Harderwijk. Dat was heel leuk. Daar 

speelde we 7 rondes en er waren 12 teams. 

Uiteindelijk zijn we 2de geworden.  

We gingen door naar de halve finale van 

Gelderland. Daar was elk potje spannend 

maar het enige niet of wel leuke was dat er 

3 teams niet kwamen opdagen. Dus deden 

we knakworst verstoptikkertje. Hoe we ook 

ons best deden zijn we toch uiteindelijk 

5de geworden dus hebben we ons  

geplaatst voor de finale van Gelderland. 

Met ons team gaan we daar naartoe in 

Apeldoorn en dan gaan we ook  

verstoptikkertje spelen.  

Dammers groep 8a naar de finale van  

Gelderland! 

Wij zijn door naar de finale van Gelderland 

en zijn 2e geworden in 1/2 finale van  

Gelderland! We hebben 5 rondes  

gewonnen en moesten 7 rondes spelen.  

Alleen van de Fontanus hebben we  

verloren. 

op 14 maart spelen we in Apeldoorn voor 

de finale Gelderland. 

We gaan de komende tijd goed oefenen 

zodat we door kunnen gaan naar de halve 

finale van Nederland.  

Damgroeten, 

Manon, Rayan, Lisanne en Nadia 

Heeft u onze facebookpagina al bekeken? Hierop vindt u 

berichten over leuke activiteiten die bij ons op school 

hebben plaatsgevonden en nog veel meer!  
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