
13 september 2021 

Belangrijke Data 
15 - 22 september 

23 september 
27 september -  

1 oktober 
27-28 september 
28-29 september 

30 september 

Startgesprekken 
Sportkaravaan groep 3-4 
Week tegen pesten 
 
Schoolkamp groep 7 
Schoolkamp groep 5-6 
Schoolreisje groep 1-4 

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

Groen in groep 8a! 
De kids van groep 8a willen graag meer 
“groen” in de klas. We hebben al een  
aantal prachtige planten in de klas staan, 
maar willen graag nog meer, dus heeft u 
voor ons stekken of planten staan die  
misschien te groot worden dan mogen ze 
naar onze groep en wij zullen er goed voor 
zorgen. 

Alvast bedankt namens alle kids! 

Oudervereniging 

De ouders die vorig jaar nog niet het 
schoolreisgeld hebben betaald, hebben in 
de eerste schoolweek een envelop  
gekregen met de vraag dit bedrag alsnog 
te betalen. Wilt u dit zo spoedig mogelijk 
doen wanneer dit nog niet gedaan is? 
Eind van de maand gaan we al op  
schoolreis. 

Hartelijk bedankt, 
De oudervereniging 

 

 

 

Woensdag: banaan 

Donderdag: snoeptomaat 
 

Maakt u zelf een inschatting of dit voor uw kind voldoende is en of hij/zij het lust? Geef 
anders wat (extra) fruit mee. 

#schoolfruit 

Nieuwe rekenmethode 
De eerste schoolweken zitten er op!  

Dit schooljaar zijn we gestart met de  
nieuwe rekenmethodes. In de groepen 1 t/
m 3 wordt er gewerkt met de methode 
Semsom, een gloednieuwe methode voor 
de onderbouw, en in de groepen 4 t/m 8 
met de methode de Wereld in Getallen 5.  

Semsom is een rekenmethode die  
specifiek is ontwikkeld voor kinderen in 
groep 1, 2 en 3. Semsom groeit mee met 
kinderen in de onderbouw en begeleidt 
hen op een natuurlijke manier van speelse 
kleuter naar zelfstandige leerling. Semsom 
integreert doelgericht bewegen en spelen 
in iedere les. Een manier van werken die 
goed aansluit bij onze visie op onderwijs 
en waar we ook al veel ervaring mee  
hebben opgedaan. 

De Wereld in Getallen is een uitdagende 
rekenmethode met wereldse filmpjes en 
Eureka lessen, waarin kinderen zich kunnen 
verwonderen over reken-wiskundige  
problemen. Met name de didactiek 
spreekt ons erg aan in deze methode en 
de mogelijkheden om kinderen gerichte 
hulp te bieden. Voor de kinderen die  
rekenen lastig vinden, maar ook voor de 
sterke rekenaars biedt de methode fijne  
ondersteuning. 

Voor zowel de kinderen als de leerkrachten 
is het best wel even schakelen. Gelukkig is 
er voor de zomervakantie al flink geoefend 
met de nieuwe methodes en hebben we 
ons goed kunnen voorbereiden op de 
overstap. Dit schooljaar zal er veel tijd  
uitgetrokken worden voor de  
implementatie van de nieuwe  
rekenmethode en zullen we de  
ontwikkeling van de kinderen goed 
(blijven) volgen.  
 
Tijdens de startgesprekken is het mogelijk 
om de methode in te zien. Mocht u vragen 
hebben over de nieuwe rekenmethode 
dan kunt u deze ook stellen tijdens de  
startgesprekken.  

Marieke Los 
rekencoördinator  
m.los@alfonsariens.nl  

Voorstellen GA! coaches 

Mijn naam is Leon Kooiker, ik ben 24 jaar 
oud en woonachtig in het mooie dorp 
Nieuwleusen. Hier woon ik al mijn hele  
leven en sinds januari 2021 samen met mijn 
vriendin.  
Ik ben ruim een jaar geleden afgestudeerd 
als Docent lichamelijke opvoeding en ben 
sinds dit schooljaar werkzaam bij GA!  
Harderwijk. Wat mijn werk zo leuk maakt is 
vooral het plezier in bewegen overbrengen 
op anderen en zo samen beter te worden. 
Mijn hobby’s zijn voornamelijk ook alleen 
maar sporten. Zo mag ik graag voetballen, 
tennissen, volleyballen, squashen en  
motorrijden. Daarnaast heb ik ook  
natuurlijk nog passieve hobby’s om zo ook 
tot rust te komen. Mijn passieve hobby is 
dan toch echt wel lekker languit op de 
bank liggen met een goede film of serie. 
Als laatste houd ik ook erg van  
gezelligheid met vrienden en/of familie, 
daarvoor ga ik graag met ze uiteten of een 
avondje in de kroeg.  Mocht je mij  
tegenkomen in Harderwijk dan ben ik altijd 
in voor een leuk gesprek! 

Mijn naam is Casper van Dam en ik 
organiseer prikkelende en uitdagende  
activiteiten voor kinderen na schooltijd. Ik 
ben namelijk Brede School coördinator van 
de wijk Stadsweiden. Dat betekent dat ik 
verantwoordelijk ben voor het naschoolse 
programma en dat ik gymlessen geef op 
de Alfons Ariëns, Fontanus en Het Baken. 
Daarnaast werk ik nog als clubkadercoach 
bij sportverenigingen en doe ik nog allerlei 
anderen dingen voor GA! Harderwijk. 
Graag wil ik het goede voorbeeld geven 
door zelf ook te sporten, en dan het liefst 
triatlon, mountainbiken of iets totaal 
nieuws! Misschien ga ik deze winter wel 
weer survivallen en binnenkort start ik met 
een serieuze cursus zwemmen. Thuis sta ik 
graag in de keuken – aan de ene kant  
omdat mijn vrouw dat niet zo graag doet – 
en aan de andere kant omdat ik dan  
helemaal kan ontspannen. 
Tijdens de gymlessen vind ik het belangrijk 
dat kinderen zich prettig voelen, zodat ze 
zich veilig kunnen ontwikkelen op  
motorisch vlak maar ook leren samen  
spelen. Ik hoop dat ik ook dit jaar weer 
veel kinderen kan stimuleren om mee te 
doen aan de gezonde en actieve Brede 
School Stadsweiden! 

Mijn naam is Frank van der Burg, ik ben 25 
jaar en een echte Zwollenaar. In ben dan 
ook woonachtig in deze mooie stad. Bij 
GA! Harderwijk ben ik werkzaam als  
vakleerkracht bewegingsonderwijs, AZC 
coach en ben ik vanaf dit schooljaar op de 
woensdag de Brede School coördinator in 
de wijk Stadsweiden. Plezier hebben in het 
bewegen staat bij mij bovenaan, maar ik 
probeer er ook voor te zorgen dat  
leerlingen kennis maken met de  
beweegwereld en zich ontwikkelen op  
motorisch gebied. 
In mijn vrijetijd ben ik ook veel, je raad het 
vast al, ‘met sport bezig’. Ik voetbal graag 
en houd er ook van om met de  
mountainbike over de Veluwe te crossen. 
In de winter sta ik graag op de skipistes 
om te snowboarden of te skiën. Ik wil ook 
dit jaar weer veel kinderen enthousiast  
maken om te bewegen en natuurlijk hoop 
ik jullie ook vaak te zien bij één van de  
gave activiteiten die wij organiseren tijdens 
de Brede School in Stadsweiden!  

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 

Casper van Dam Leon Kooiker Frank van der Burg 

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

