
2 november 2020 

Belangrijke Data 
6 - 13 november 

11 november 

19 november 

24 november  

4 december 

 

Week van mediawijsheid 

Sint Maarten 

Adviesgesprekken groep 8 

Adviesgesprekken groep 8  

Sinterklaasfeest 

 

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 

Nationaal schoolontbijt 

Op Woensdag 4 november is het  

Nationale schoolontbijt. We hebben met 

het team besloten om dit jaar niet mee te 

doen vanwege Corona. We doneren de 

voedselpakketten aan de voedselbank.  

 

 

 

Voor ons is het ook nog even een  

verassing wat voor fruit we gaan krijgen! 

Ontruimingsoefening 

Afgelopen donderdag 29 oktober was er 

voor de groepen 1 t/m 8 een  

brandoefening.  

Het is voor zowel de kinderen als de  

leerkrachten belangrijk om deze oefening 

geregeld te houden, zodat iedereen weet 

wat hij/zij moet doen bij brand en/of  

calamiteiten. 

We hadden de school binnen enkele  

minuten rustig ontruimd en zullen de  

oefening dit schooljaar zeker herhalen! 

 

 

 

 

 

 

 

Herhaling: Pica typecursus 

Gratis door school aangeboden: 

Leer blind typen met de Pica typecursus! 

Computers en tablets worden steeds  

vaker gebruikt voor onder andere  

huiswerk en projecten. Nu op de  

basisschool, maar ook straks ook op de 

middelbare school.  

Daarom hebben we als school een  

abonnement afgesloten waarbij leerlingen 

de mogelijkheid hebben om gratis van de 

Pica typcursus gebruik te maken.  

Met de typecursus leer je razendsnel en 

foutloos typen. Als je foutloos blind kunt 

typen heb je meer aandacht voor de  

inhoud van de tekst en houd je meer 

(vrije) tijd over. Daarnaast is het goed voor 

je woordenschat en spelling! 

 

Alvast de eerste informatie: 

• De typecursus is bedoeld voor  

leerlingen van de bovenbouw. 

• Deze leerlingen hebben van hun  

leerkracht een gebruikersnaam en  

wachtwoord gekregen om thuis in te  

kunnen loggen. 

• De typcursus duurt ongeveer 12  

weken. Sneller of langzamer kan ook: 

je leert typen in het tempo dat bij jou 

past. 

• Het kan thuis (en in overleg met je 

juf/meester af en toe op school)  

gedaan worden. 

• Stap voor stap plak je de letters van 

je toetsenbord af. 

• Elke dag is er een reisdag en deze 

bestaat uit 5 opdrachten. Tijdens de 

laatste opdracht ontdek je of je door 

mag naar de volgende bestemming. 

• Heb je het gehaald? Dan wordt er 

een typediploma met daarop de  

resultaten naar je toegestuurd. 

De moeite waard om deel te nemen!  

Normaal kost een cursus al gauw 

tussen de €70 en €100.  

 

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

