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Belangrijke Data 
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11 november   

Herfstvakantie  
Nationaal schoolontbijt 
Week van mediawijsheid 
Sint Maarten 

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 

Adventure dag tijdens de 

herfstvakantie 

In de herfstvakantie organiseert GA!  
Harderwijk een Adventure Dag. De  
Adventure Dag is dit jaar op dinsdag 20 
oktober en woensdag 21 oktober. 

Lekker ravotten en buiten spelen. Maar 
ook brood bakken, hutten bouwen,  
speurtochten en mountainbiken. En dat 
allemaal op het terrein van  
scoutingvereniging Ragay Redoz. Dit ligt 
in het bos aan de Strokelweg, tegenover 
VVOG. 

Nieuw dit jaar is dat de Adventure Dag op 
twee dagen is. Je kan je inschrijven voor 
een van de beide dagen. Het begint om 
10:00 uur en duurt tot 15:30 uur. Er is een 
programma voor kinderen van groep 1 t/
m 4 en een programma voor kinderen van 
groep 5 t/m 8.   

De Adventure Dag is in het bos. Doe je 
kind dus oude kleren aan en waterdichte 
schoenen of laarzen. De kinderen kunnen 
vies worden. Als het regent gaat de  
Adventure dag gewoon door. Geef  
daarom ook regenkleding mee als de 
weersvoorspellingen regenbuien  
aangeven. 

De Adventure dag kost € 5,- per kind. Dit 
is inclusief een lunchpakketje. Per dag is 
plek voor 50 kinderen uit de onderbouw 
en 50 kinderen uit de bovenbouw. Geef je 
kind ook een waterfles of bidon mee,  
zodat er gedurende de dag ook  
voldoende gedronken kan worden.  

Vrijkaartjes  
Heb je weinig geld te besteden en wil je 
een kind opgeven? Neem hiervoor  
contact op met Pepijn Albers:  
pepijnalbers@zorgdat.nl. 

Als je hiervan gebruik maakt, hoef je dit 
niet te verantwoorden. Het is op geen  
enkele manier zichtbaar welke kinderen 
gebruik maken van een vrijkaartje. Er zijn 
20 vrijkaartjes voor kinderen uit de  
onderbouw en 20 vrijkaartjes voor  
kinderen uit de bovenbouw.  

 

 

 

Deze week krijgen we banaan en  

snackkomkommer! 

Keuze nieuwe  

rekenmethode 

De rekenmethode Alles Telt die we op dit 
moment bij ons op school gebruiken, is 
aan vervanging toe. Het kiezen van een 
nieuwe methode is een traject waar we 
een groot deel van het schooljaar voor uit 
zullen trekken.  

Om een goede keuze te kunnen maken, 
nemen we eerst onze huidige methode 
onder de loep. Wat zijn de sterke en  
zwakke punten van onze huidige  
methode? Ook is het belangrijk dat we 
ons verdiepen in wat wij onder goed  
rekenonderwijs verstaan.   
Met deze uitkomsten stellen we een 
checklist op die we gebruiken bij het  
beoordelen van de verschillende  
methodes die er op de markt zijn.  

Afgelopen dinsdag hebben we voor de 
eerste keer vergaderd over dit onderwerp. 
We zijn rekenend gestart. Alle leerkrachten 
hebben zich gebogen over een blad met 
sommen en kregen een minuut de tijd om 
zoveel mogelijk sommen op te lossen. 
Hoewel iedereen goed kan rekenen, werd 
een aantal collega’s toch een beetje  
zenuwachtig door de tijdsdruk.  
De komende week vullen alle leerkrachten 
een vragenlijst in over het huidige  
rekenonderwijs en de gewenste situatie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook de kinderen betrekken we bij de  
keuze van een nieuwe rekenmethode. Een 
aantal leerlingen is geïnterviewd en de  
kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen een 
vragenlijst. Deze lijst bestaat uit 12 vragen 
waarbij ze elke keer een keuze moeten 
maken tussen twee antwoorden.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Zodra we een keuze gemaakt hebben,  
zullen we u hiervan op de hoogte stellen.  

Werkgroep rekenen 
Annemarie  
Marije 
Esther 
Ellen v.d. L. 
Ag  
Marieke 
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