
25 oktober 2021 

Belangrijke Data 

2 november 

4 november 

5 - 12 november 

5 november 

10 november 

11 november 

18 november 

18 & 23 november 

28 november 

Groep 8 informatieavond VO  

Project cultuurkust groep 5 + 5/6 

Week van de mediawijsheid 

Theater Kwartet 

Studiedag - kinderen zijn vrij 

Sint Maarten 

Project cultuurkust groep 6 

Adviesgesprekken groep 8 

Eerste advent 

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

 

 
 

Woensdag en donderdag  
ontvangen wij weer heerlijk  

schoolfruit! 
 

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 

Let op!  
Vrijdag 24 december is de laatste dag voor 

de kerstvakantie. Alle kinderen zullen deze 

dag om 12 uur vrij zijn.  

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 

Jaarverslag OPR Zeeluwe 

Als school vallen wij onder het  

samenwerkingsverband Zeeluwe. Klik hier 

om het jaarverslag van de  

Ondersteuningsplanraad van Zeeluwe te 

lezen.   

Rekenen 
De eerste periode zit er op. We zijn dit 

schooljaar gestart met een nieuwe  

rekenmethode. Groep 4 t/m 8 werkt met 

de methode De wereld in getallen 5 en in 

de groepen 1 t/m 3 wordt er gewerkt met 

Semsom.  

Dinsdag 12 oktober hebben we tijdens 

een teamvergadering het werken met de 

nieuwe rekenmethode uitvoerig  

besproken. We hebben met elkaar  

gesproken over de verbeteringen die we 

ervaren ten opzichte van de vorige  

methode. Dit is een flinke lijst geworden.  

Als positief wordt ervaren dat er één doel 

per les wordt aangeboden. Daarnaast 

wordt het werken in een werkboek als 

prettig ervaren. De kinderen wordt in de 

verwerkingsopdrachten geleerd  

denkstappen te noteren. Dit maakt het 

voor ons als leerkrachten inzichtelijker of 

kinderen de leerstof voldoende hebben 

begrepen en juiste strategieën toepassen. 

Opdrachten sluiten goed aan bij de doelen 

en de instructies worden als betekenisvol 

ervaren en zijn afwisselend.  

Ook de kinderen in groep 8 hebben we 

dezelfde vraag gesteld (zie foto). Leuk om 

te zien dat er overlap is met de punten 

waar wij als team positief over zijn.  

Hoewel we heel positief zijn, wordt het 

werken met de nieuwe methode ook als 

pittig ervaren.  

De manier van werken, de opbouw van de 

lessen en ook het observeren, toetsen en 

registreren gaan op een andere manier 

dan we gewend waren. Het is fijn om hier 

met elkaar over te sparren, ervaringen uit 

te wisselen en afspraken over te maken.  

Na de vakantie ronden we het tweede blok 

af en zal de eerste toets afgenomen  

worden. Zodra het tweede werkboek  

meegegeven wordt, ontvangt u ook een 

begeleidende brief met uitleg over hoe u 

samen met uw kind kunt kijken hoe er  

gewerkt is en hoe uw kind zich ontwikkelt. 

Mocht u vragen hebben, dan horen we dat 

graag! 

 

Marieke Los 

rekencoördinator/leerkracht groep 8 

m.los@alfonsariens.nl 

Kinderboekenweek 

Niet alleen de herfstvakantie, maar ook de  

Kinderboekenweek zit er weer op! Weer 

om lekker buiten te spelen, maar ook  

binnen gezellig lezen. Er waren  

verschillende activiteiten tijdens de  

Kinderboekenweek. 

Gastlessen van ouders 

Verschillende ouders kwamen vertellen 

over hun beroep. Onder andere een  

advocaat, voedingsmiddelentechnoloog, 

tandarts, politieagent, fysiotherapeut,  

jeugdbescherming en zorgmedewerker  

gehandicaptenzorg kwamen langs om ons 

een kijkje te geven in hun werkzaamheden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hutje lezen 

In iedere groep werd er hutje gelezen. 

Eerst samen een hut bouwen en daarna bij 

elkaar voorlezen. De tijd was tekort en 

sommige kleuters wilden hun hut niet meer 

uit. 

Boekendoos 

De leerlingen van groep 7 en 8 maken een 

boekendoos. Na de vakantie gaan zij hun 

gelezen boek presenteren en promoten.  

Klimmuur bij de bovenbouw 
De kinderen van de bovenbouw hoeven 

geen trap meer te pakken om de ballen 

van het schuurtje te halen. Ze kunnen nu 

lekker klimmen!  

 

 

 

 

 

Oudervereniging 
Inmiddels is het schooljaar in volle gang en 

dat betekent ook voor ons dat wij alweer 

een aantal bijeenkomsten gehouden  

hebben. Hierin hebben we de activiteiten 

van aankomend schooljaar doorgenomen 

en we hopen net als jullie dat ze allemaal, 

zo uitgebreid mogelijk, door mogen gaan! 

We zijn blij en trots om te kunnen  

vermelden dat velen betaald hebben voor 

het schoolreisje en de activiteiten. 

Sinds dit jaar hebben we ook twee nieuwe 

leden mogen verwelkomen. Veel  

activiteiten krijgen we rond binnen de OV, 

maar het zal vast ook nog voorkomen dat 

we uw hulp hard nodig hebben. We laten 

dit dan tijdig via Parro weten.  

Wie zijn wij?  

Van links naar rechts, van boven naar  

beneden.  

Ayse, moeder van Erva (7b) en Hatice (4a) 

Sylvia, moeder van Lindsay (3) 

Arianne, moeder van Eva (4a) en Sven 

(1/2b) 

Mariola, moeder van Xavi (1/2a) 

Dianne, moeder van Milana (7b) 

Veronique, moeder van Collin (8a) 

Rivka, moeder van Yenthe (1/2b) 

 

 

 

 

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://alfonsariens.nl/wp-content/uploads/2021/10/Jaarverslag-Ondersteuningsplanraad-202017495.pdf

