
18 april 2022 

Belangrijke Data 
15 - 18 april 

19 april 

19-22 april 

21 april 

22 april 

25 april - 6 mei 

9 mei 

9 mei  

17 & 18 mei 

26-29 mei 

6 juni 

10 & 13 juni 

Paasweekend 

Eindtoets groep 8a 

Open inloop ouders groep 3 - 8 

Eindtoets groep 8b 

Koningsspelen 

Meivakantie 

Theater Kwartet 

Week van de lentekriebels 

Schoolkorfbal groep 3-8 

Hemelvaartsweekend 

Tweede Pinksterdag  

Studiedag groep 1 t/m 4 

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

 

 
 

Woensdag: banaan 
Donderdag: mandarijn 

Vrijdag: peer 
 

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 

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 

Koningsspelen  
Onderbouw  

Vrijdag 22 april zijn de Koningsspelen op 

school.  

We beginnen deze dag met een warming 

up op het Jan Rappolplein met alle  

kinderen van de onderbouw. We dansen 

dan het dansje van de koningsspelen: ‘Voel 
je fit!’. Ouders zijn natuurlijk welkom, wel 

graag achter de hekken.  

Op het schoolplein staat er ‘sport en spel’ 
klaar en daarnaast gaan we ook nog eens 

ravotten bij de Rietmeen.  

Het zou leuk zijn als de kinderen sportief  

gekleed komen in Koninklijke kleuren 

(rood, wit, blauw, oranje).  

Als 10 uurtje krijgen de kinderen limonade, 

een krentenbol en schoolfruit. 

De kinderen moeten wel een eigen lunch 

meenemen.  

Bij mooi weer kan het handig zijn om een 

bidon met water mee te geven.  

We kijken uit naar een gezellige en  

sportieve dag!  

Groetjes,   

Paula & Guus 

Bovenbouw 

De groepen 5 t/m 8 gaan vrijdag 22 april 

naar Sportpark De Sypel voor de  

Koningsspelen. We gaan op de fiets, dus 

fietsen mee!  

De groepen 5 en 6 gaan 's morgens, de 

groepen 7 en 8 gaan 's middags. Rond 

15:15 uur is het middagprogramma voor 

de groepen 7 en 8 klaar. 

De kinderen krijgen een bidon, een  

broodje en fruit, maar dit is waarschijnlijk 

niet genoeg als lunch. Daarom raden wij 

aan om gewoon eten en drinken mee te 

geven aan uw kind. Denken jullie aan  

stevige schoenen en sportieve kleding in 

de kleuren oranje of rood/wit/blauw?  

Wij hebben er zin in! 

Avondvierdaagse  
Harderwijk 2022 

Van 13 t/m 16 juni is de avondvierdaagse in 

Harderwijk! 

En de Alfons Arriëns gaat dit jaar ook weer 

meelopen. Een comité van betrokken  

ouders heeft de organisatie van school 

overgenomen zodat we (met  

betrokkenheid van onze directeur, Bas de 

Vente) onze kinderen als school mee  

kunnen laten doen aan dit leuke  

wandelfestijn. Deelnemen kan vanaf groep 

3. De groepen 3 t/m 5 wandelen 5 km, de 

groepen 6 t/m 8 wandelen 10 km. 

Om dit te kunnen realiseren hebben wij per 

klas de hulp nodig van 1 of 2 enthousiaste 

ouders die de taak van klascontact op zich 

willen nemen. 

Wat houdt dit in? 

Je bent contactpersoon voor het comité. 

Het heeft de voorkeur dat je vier dagen 

aanwezig bent bij vertrek (een half uur van 

te voren) en aankomst bij Zwart-Wit, zodat 

je de aanwezigheidslijst kan invullen. Als 

dit niet haalbaar is, kan je deze taak delen 

met een andere ouder. Als klascontact hoef 

je niet mee te wandelen, maar dit mag  

natuurlijk wel :). Verder is het aan jou om 

de deelname van jouw klas in goede banen 

te leiden. Ook inventariseer je welke  

ouders er wanneer meelopen met jullie 

klas. 

Opgeven als klascontact kan door de qr 

code te scannen met je mobiel of, als je dit 

op je telefoon leest, door te klikken op  

deze link. Je komt dan in de  

whatsapp-groep met alle klascontacten. 

Ook voor eventuele vragen over de functie 

van klascontact kun je hier terecht. 

Aanmelden graag uiterlijk woensdag 23 

april. 

In de volgende weekinfo leggen we uit hoe 

het inschrijven van de kinderen in zijn werk 

gaat. 

Het avondvierdaagse comité, 

Willy Oldenhuis, Jacco Deirkauf, Marco van 

de Kamp & Simone Bolt 

Schoolfotograaf 
Donderdag 12 mei en vrijdag 13 mei komt 

de schoolfotograaf! Trek je leukste kleren 

aan, doe je haren netjes en zet je mooiste 

glimlach op. 

Dit jaar gaan de kinderen individueel op 

de foto en natuurlijk wordt er per groep 

ook een mooie foto gemaakt. Tevens gaat 

het dit jaar weer lukken om een broertjes/

zusjes foto te maken. Broertjes/zusjes die 

(nog) niet op de Alfons Ariens zitten,  

mogen helaas niet op de foto. 

Geboortenieuws! 
Hoera! Senn en Luuk hebben een broertje. 

Afgelopen week is juf Esther bevallen van 

een zoon: Novan. We wensen juf Esther en 

Paul veel geluk met hun drie jongens! 

 

Week van de lentekriebels 
Geachte ouder(s) en/of verzorger(s), 

Kinderen hebben veel vragen over relaties 

en seksualiteit. Uw zoon van vier vraagt  

bijvoorbeeld of meisjes ook een piemel 

hebben. Of u hoort uw 11-jarige dochter 

zeggen dat ze verliefd is. Het is belangrijk 

dat ouders en leerkrachten betrouwbare 

informatie aan kinderen geven zodat zij 

goed aan kunnen sluiten bij de  

ontwikkeling van hun kinderen.  

Hoe verloopt de ontwikkeling van  

kinderen? 

De seksuele ontwikkeling start al bij de  

geboorte. Kinderen hebben ook seksuele 

gevoelens, maar die zijn tot de puberteit 

(als de hormonen actief worden) anders 

dan die van volwassenen. Zo begint de 

(pre)seksuele ontwikkeling bij kinderen 

met het ontdekken van het eigen lichaam. 

Hier hoort ook de ontdekking van de  

geslachtsdelen bij. Later komen  

vriendschap en verliefdheden centraal te 

staan. In de periode dat uw kind op de  

basisschool zit maakt het grote lichamelijke 

veranderingen door. De ene keer verlopen 

die geleidelijk en de andere keer met  

grote sprongen. Tegen het einde van de 

basisschool start de puberteit.  

Basisschool: te vroeg? 

De basisschool kan in al deze  

ontwikkelingen een positieve rol spelen. 

Uw kind brengt daar per slot van rekening 

veel tijd door. Relationele- en seksuele  

vorming binnen het basisonderwijs gaat 

verder dan informatie geven over  

lichamelijke veranderingen en/of  

voortplanting. Het gaat ook over  

vriendschap, respect, liefde, weerbaarheid, 

relaties en omgangsregels. Zaken waar u 

het thuis waarschijnlijk ook over heeft, 

maar die op school ook ter sprake komen. 

Want op school, in de media, op straat, 

thuis, overal komen kinderen in aanraking 

met onderwerpen die met relaties en  

seksualiteit te maken hebben. School en 

ouders kunnen elkaar hierin vinden als 

partners in de opvoeding.  

De Week van de Lentekriebels  

Dit jaar gaan wij weer deelnemen aan het 

project de Week van de Lentekriebels. De 

Week van de Lentekriebels brengt  

relationele en seksuele vorming op een 

positieve en vrolijke manier onder de  

aandacht bij kinderen, scholen,  

leerkrachten en ouders. De school wordt 

hierin ondersteund door de regionale 

GGD. 

Wanneer? 

Op maandag 9 mei starten we het project 

met het weggeven van kaarten. Alle  

kinderen krijgen een kaart in de vorm van 

een hart. Ieder kind maakt de kaart  

persoonlijk door lieve woorden, een  

tekening of een gedicht op de kaart te  

maken. Om 14.15 uur nemen de kinderen 

de kaart mee naar huis. Ze mogen de kaart 

aan iemand anders geven. 

Van dinsdag 10 mei t/m vrijdag 20 mei 

worden in alle groepen activiteiten  

georganiseerd. Er worden dagelijks lessen 

gegeven over relationele- en seksuele  

vorming die aansluiten bij de leeftijd en de 

belevingswereld van de kinderen. Er wordt 

gebruik gemaakt van het online lespakket 

‘Kriebels in je buik’ bij de invulling van  
deze lessen.  

Website 

Op www.weekvandelentekriebels.nl vindt u 

meer informatie over relationele en  

seksuele vorming en de Week van de  

Lentekriebels. 

Wij hopen dat u ook enthousiast bent en 

dat we u hiermee voldoende te hebben 

geïnformeerd. 

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://chat.whatsapp.com/El5Em8oCtnKCUlJHwteiGD

