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30 september 

17 - 25 oktober   

Week tegen het pesten  

Kinderpostzegelactie  

Studiedag - De kinderen zijn vrij 

Start kinderenboekenweek  

Herfstvakantie  

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

Heeft u onze facebook- en instagrampagina al bekeken? 

Hierop vindt u berichten over leuke activiteiten die bij 

ons op school hebben plaatsgevonden en nog veel meer!  

KBS Alfons Ariëns • Kamillemeen 1 • 3844 HZ Harderwijk 

Even voorstellen..  
de gymmeesters! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mijn naam is Frank van der Burg, ik ben 24 

jaar en woon in Zwolle. 

Ik werk als sportcoach bij GA! Harderwijk. 

Dit houdt in dat ik op meerdere  

basisscholen in Harderwijk de gymlessen 

geef. Dit wordt mijn tweede jaar dat ik de 

gymlessen mag verzorgen op de Alfons 

Ariëns. Naast mijn werkzaamheden als 

sportcoach doe ik zelf aan voetbal en 

houd ik ervan om in de winter te skiën/

snowboarden. Tot snel in de gymles!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Bewegen is een feestje en samen hangen 
we de slingers op!” 

Mijn naam is Jesse, 23 jaar, zit op korfbal 

en woon al mijn hele leven in Harderwijk. 

Een échte ‘Harderwieker’ dus. Afgelopen 
juni ben ik afgestudeerd en vanaf dit 

schooljaar actief als vakleerkracht  

bewegingsonderwijs bij GA! Harderwijk. 

Op maandagochtend geef ik les aan de 

kleuters en groep 5 van de Alfons Ariëns. 

Je zult mij dus voornamelijk vinden in de 

gymzalen, maar mocht je me een keer  

tegenkomen? Spreek me aan en we  

maken gezellig een praatje. Je kunt me 

herkennen aan mijn blauwe GA!-shirt, -vest 

of -jas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste verzorgers, ouders en kinderen, 

Zoals de meeste van jullie weten werk ik 

op meerdere scholen in Stadsweiden. 

Naast mijn taak om bewegingslessen te 

verzorgen op de Alfons Ariëns, Het Baken 

en de Fontanus ben ik ook coördinator van 

de Brede School Stadsweiden. 

De Brede School is een samenwerking  

tussen de basisscholen in de wijk. We  

zorgen voor naschoolse activiteiten met 

een educatief karakter. Zo organiseren we 

sport- kook- en bijvoorbeeld  

theaterlessen. Ook de wetenschap en 

techniek komen aan bod. Daarnaast  

hebben we de ambitie om een  

gezamenlijke sportdag te organiseren in 

de wijk. Zo proberen we meer verbinding 

te creëren tussen kinderen in de wijk en 

hebben de kinderen een sportdag speciaal 

voor hun eigen leeftijd. 

Een ontzettend mooie uitdaging waarmee 

ik elke dag met plezier aan de slag ga. 

Mocht je iets willen vragen over de Brede 

School of over de gymlessen? Neem dan 

contact op met mij via de app, mail of  

Parro. 

Vriendelijke groet, 

Casper van Dam | Brede School  

coördinator Stadsweiden 

06-57873914  

caspervandam@zorgdat.nl 

Het Jeugdfonds Sport en 

Cultuur helpt! 
Is het lastig om de contributie van de 

sportvereniging te betalen? Of is er geen 

geld voor muziekles? Het Jeugdfonds 

Sport & Cultuur helpt! door het lesgeld 

en/of benodigdheden te betalen voor  

kinderen en jongeren uit gezinnen waar 

thuis te weinig geld is.  

Hoe werkt het? 

Je kunt als ouder/verzorger niet zelf een 

aanvraag indienen bij het Jeugdfonds 

Sport & Cultuur. Dat kan alleen gedaan 

worden door een intermediair,  

bijvoorbeeld de leerkracht,  

buurtsportcoach, iemand van het sociaal 

wijkteam, schuldhulpverlening of van 

jeugdzorg. Hij of zij kent de spelregels en 

weet of je kind in aanmerking komt. Als 

de aanvraag goedgekeurd is, kan je kind 

vaak al binnen drie weken sporten of op 

les. Wil je een aanvraag indienen?  

Download dan alvast deze ouderkaart, vul 

hem in en neem hem mee naar de  

afspraak met de intermediair. 

Wat is het bedrag? 

Voor Sport: maximaal 225 euro 

Voor Cultuur: maximaal 425 euro 

Voor zwemles: dit is een pakket A diploma 

Let op: u kunt óf sport, óf cultuur, óf 

zwemles aanvragen.  

Contact 

Onze school KBS Alfons Ariëns steunt het 

JFSC! Juf Shirley Depenbrock (groep 1/2a) 

kan uw kinderen aanmelden voor het 

Jeugdfonds Sport & Cultuur. Neem  

gerust contact met haar op voor een  

afspraak! Wilt u de aanvraag liever niet via 

school laten verlopen, dan kunt u contact  

opnemen met het lokaal aanspreekpunt 

Maritha van Huizen,  

marithavanhuizen@zogdat.nl of  

0341-434656. 

Meer informatie? 

Kijk voor meer informatie over het  

Jeugdfonds Sport & Cultuur op onze  

website ww.jeugdfondssportencultuur.nl/

gelderland.  

Oproep! 
Voor in de Kinderboekenweek zijn we op 

zoek naar etalagepoppen om aan te  

kleden in het (geschiedenis)thema van dit 

jaar: ‘En toen?’ Wie heeft er voor ons  
etalagepoppen te leen of te koop voor 

een klein prijsje? Wilt u dit laten weten aan 

de werkgroep Kinderboekenweek?  

Marije groep 3, Elise groep 8 of Ellen 

groep 4/5  

 

 

 

Deze week krijgen we banaan en 

snoepkomkommer! 

Bridgelessen van start 

Komende week gaan de bridgelessen 

voor leerlingen uit groep 6, 7 en 8 weer 

van start. De laatste les vond plaats op  

maandag 9 maart, de week voordat de 

school de deuren sloot.  

Al twee jaar worden er bridgelessen  

gegeven aan leerlingen die op één of  

andere manier wat extra uitdaging kunnen 

gebruiken. 

Bridge is een denksport. Een heel  

uitdagend spel voor leerlingen die van  

uitdagingen houden, zich ergens in  

kunnen vastbijten en graag spelletjes  

spelen. Het is een soort grote puzzel: je 

moet goed nadenken, je concentreren en  

samenwerken. Het is echter geen  

eenvoudig spel om te leren, maar wel een 

heel leuke uitdaging!  

De vrijwilligers hebben er weer heel erg 

veel zin in om met de kinderen aan de 

slag te gaan.  

De kinderen die vorig jaar deelnamen, 

hebben aangegeven door te willen gaan 

en er start een nieuwe groep voor  

leerlingen uit groep 6.  

Op maandag krijgen de achtstegroepers 

les en op woensdag de bridgers uit groep 

6 en 7.   

https://alfonsariens.nl/schoolkalender/
https://alfonsariens.nl/schoolkalender/
https://www.facebook.com/KBS-Alfons-Ari%C3%ABns-519436258504758/
https://www.instagram.com/kbsalfonsariens/?hl=nl
https://jeugdfondssportencultuur.nl/wp-content/uploads/2019/10/Ouderkaart2019.pdf

