27 september 2021

Belangrijke Data
27 september 1 oktober
27-28 september
28-29 september
29 september
30 september
1 oktober
5 oktober
6 - 17 oktober

Week tegen pesten
Schoolkamp groep 7
Schoolkamp groep 5-6
Start verkoop kinderpostzegels
Schoolreisje groep 1-4
Schoolreisje groep 8
Dag van de leraar
Kinderboekenweek

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

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

Het ouderpanel
Het ouderpanel biedt de Alfons Ariëns de
mogelijkheid om op een laagdrempelige
en rechtstreekse manier een reëel beeld te
krijgen van wat er onder ouders leeft.
De panelleden functioneren als
gesprekspartner voor de directie
betreffende aspecten als identiteit,
kwaliteit en organisatie van het onderwijs.
Doel van het ouderpanel:
· Het vergroten van de betrokkenheid van
ouders bij de school en het onderwijs.
· Het waar mogelijk komen tot
verbeteringen van het onderwijs dat
gegeven wordt.
· Het verhelderen van keuzes die de school
maakt, heeft gemaakt of wil maken.
· Het peilen van wat er onder de ouders/
verzorgers leeft, hoe gedacht wordt over…
We zijn op zoek naar nieuwe ouders voor
het ouderpanel. Vindt u het leuk om aan te
sluiten bij het ouderpanel? De
eerstvolgende vergadering is al op 5
oktober!
Aanmelden kan via een mailtje naar:
b.devente@alfonsariens.nl
Met vriendelijke groet, namens het team,
Bas de Vente

Kinderboekenweek 2021
Binnenkort is het weer zo ver: De
Kinderboekenweek! Deze vindt plaats van
6 t/m 17 oktober en dit jaar is het thema
‘Worden wat je wil’.
Het maakt niet uit wie je bent of waar je
vandaan komt, goed bent in rekenen of
juist in tekenen, vier jaar oud bent of al tien
jaar, ieder kind kan worden waar het van
droomt. Beroepen als astronaut, dokter of
kok… kinderen spelen vaak na wat ze
willen worden. Of ze worden geïnspireerd
door hun idolen of helden: een bekende
zangeres, voetballer of YouTuber.
Kinderboeken zijn een onuitputtelijke bron
om over beroepen na te denken of te
fantaseren. Tijdens de Kinderboekenweek
2021 kun je alles worden wat je wil en
alvast dromen over later!
De volgende activiteiten gaan
plaatsvinden:
6 oktober: Officiële start Kinderboekenweek ABC beroepenspel
8 & 12 oktober: Boekpromotie Sarah Roos
8 oktober: Voorlezer op bezoek!
13 oktober: Gastles beroepen
15 oktober: Hutje lezen

De Gouden Weken
Een goed begin is het halve werk. Dit
geldt zeker voor de groepsvorming aan
het begin van het schooljaar, deze weken
zijn zeer bepalend voor de groepssfeer in
de rest van het schooljaar. Het proces van
groepsvorming begint na een vakantie
namelijk weer helemaal opnieuw: de
kinderen verkennen elkaar, de juf/meester
en de (nieuwe) regels. Daarom is dit een
belangrijke tijd om een goed pedagogisch
klimaat in de klas te creëren. Daar heb je
de rest van het jaar plezier van.
De eerste zes weken van het nieuwe
schooljaar staan dan ook in het teken van
De Gouden Weken. We gebruiken deze
weken om elkaar goed te leren kennen en
een gezellige groepssfeer neer te zetten.
Dit doen we aan de hand van lessen uit de
Kanjertraining, energizers en leuke
samenwerkingsopdrachten. Neem eens
een kijkje op de site www.kanjertraining.nl
daar leest u precies wat de kanjertraining
inhoudt.

De week tegen pesten
De week tegen pesten (27 september – 1
oktober) is ook een onderdeel van het
creëren van een goed en veilig
groepsklimaat. Door mee te doen aan de
Week Tegen Pesten maken we aan het
begin van het schooljaar een goede start in
het werken aan een fijne en veilige school.
De lessen van de Kanjertraining zullen deze
week dan ook in het teken staan van
pesten en buitensluiten. Het voorkomen en
aanpakken van pesten vraagt het hele jaar
door aandacht en heeft het meeste kans
van slagen als je leerlingen, ouders en je
collega’s daarbij betrekt. Op de website
www.weektegenpesten.com kunt u hier
nog meer over lezen.

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 groepen 5 t/m 8. Deze leerlingen
krijgen van hun leerkracht een
gebruikersnaam en wachtwoord 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.
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.

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!
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