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Belangrijke Data 
4 december 
5 december 
7 december 
8 december 

11 december 
12 december 
18 december 

19 t/m 23 december 
22 december 
23 december 

26 dec. t/m 6 januari 

Tweede advent 
Sinterklaasfeest 
Schoolschaatsen 5b, 6, 6/7 en 7a 
MR vergadering 
Derde advent 
Schoolschaatsen 4 en 5a 
Vierde advent 
Open entree 
Kerstviering 
Kinderen vanaf 12 uur vrij 
Kerstvakantie 

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 

Studiedag 
Afgelopen maandag was er een studiedag 
voor alle leerkrachten. Verschillende 
onderwerpen zijn deze dag aan bod 
gekomen. 

Onze school is een opleidingsschool voor 
studenten van Hogeschool KPZ en 
Landstede. Charlotte is onze schoolopleider 
en zij heeft een presentatie gegeven over 
haar taken als schoolopleider. Ze coördineert 
de stageplaatsen bij ons op school en ze 
begeleidt en coacht studenten.  

Marieke heeft als rekencoördinator een 
terugkoppeling gegeven van 
klassenobservaties begin dit schooljaar. Alle 
leerkrachten hebben een rekenles van een 
collega bijgewoond en deze met elkaar 
nabesproken. Ook heeft het team zich 
gebogen over een aantal rijke rekenvragen 
uit het Bartjens Rekendictee. Het tweede 
deel van de ochtend is er een overleg 
geweest met de methodespecialist van 
Malmberg, de uitgever van de 
rekenmethode De wereld in getallen. De tijd 
was helaas te kort om op alle vragen diep in 
te kunnen gaan, maar het heeft ons 
geholpen om een verdiepingsslag te kunnen 
maken met de rekenmethode.   

Deze tijd hebben de collega’s van groep 1 en 
2 gebruikt om nieuwe thema’s voor te 
bereiden en zich te verdiepen in nieuw 
aangeschaft ontwikkelingsmateriaal. De 
collega´s van groep 3 zijn met elkaar in de 
methode Semsom gedoken.  
 
Het laatste deel van de ochtend heeft 
Annemarie als taalspecialist het team 
geïnspireerd met uitdagende 
stelopdrachten. Het team is in groepjes uit 
een gegaan en met elkaar is er gesproken 
over de manier waarop we invulling geven 
aan stellen/ taal en lezen in de verschillende 
groepen. 

Een mooi en afwisselend programma. We 
zijn als team volop in ontwikkeling! 

 

 
 

Schoolfruit  

Woensdag: cherry pruim tomaat 

Donderdag: gele meloen 

Vrijdag: appel 
Maakt u zelf een inschatting of dit voor uw kind voldoende is en of hij/zij het lust? 

Geef anders wat (extra) fruit mee. 

 

Kerst 
Beste ouders,    
   
Het lijkt nog wat ver weg, maar toch wordt er 
al over nagedacht; de jaarlijkse Kerstviering! 
Op donderdag 22 december vieren we Kerst. 
’s Avonds hebben we vanaf 18.00 uur een di-
ner in de klas, waarbij de kinderen in nette 
kleding naar school komen. Vanaf 12 decem-
ber hangen op de deuren van de klaslokalen 
kerstbomen met kerstballen, waarop diverse 
gerechtjes staan. De kinderen/ouders mogen 
er na schooltijd één bal afpakken en dit ge-
recht donderdagavond meenemen naar 
school. Je maakt het gerecht voor ongeveer 
5/6 kinderen. Let op: de kinderen moeten hun 
eigen bord, bestek (vork, mes lepel) en beker 
meenemen! Wij zijn per klas op zoek naar 3 
ouders die willen helpen tijdens het kerstdi-
ner, uiteraard ook in nette kleding. Opgeven 
kan bij de groepsleerkracht.   
 
Overdag krijgen de kinderen van de Ouder-
vereniging iets lekkers tussendoor, maar geef 
de kinderen wel een lunch mee. Om tien uur 
krijgen de kinderen een kerstkransje, school-
fruit en iets te drinken (graag een drinkbeker 
voorzien van naam meegeven). Maakt u zelf 
een inschatting of dit voldoende is voor uw 
kind?   
 
Voor ‘s avonds zijn wij ook nog op zoek naar 
ouders die het leuk vinden om samen een 
kerstkoor te vormen. Het idee is om tijdens 
het kerstdiner de verschillende klassen rond 
te gaan en daar kort te zingen. Wie vindt het 
leuk om in het kerstkoor te zitten?   
Opgeven kan bij Carmen.    
Wanneer u nog vragen heeft dan kunt u te-
recht bij één van onderstaande leerkrachten.    
   
Met vriendelijke groet,    
Carmen (c.strous@alfonsariens.nl)   
Ag (a.vandekamp@alfonsariens.nl)   
Irma (i.marsman@alfonsariens.nl)   
   
Even op een rij:    
 Opgeven kerstkoor : Vanaf vandaag bij juf 
Carmen;    
 Ouders opgeven als ober : Vanaf vandaag 
bij de groepsleerkrachten;   
 Maandag 12 december : Je kind een kerst-
bal van de deur laten pakken of zelf even na 
schooltijd binnen lopen om er één te pakken;   
 Woensdag 21 december : beker voor de 
pauze en bord, beker en bestek (lepel, mes en 
vork) voor het kerstdiner meegeven;   
 Donderdag 22 december : Gewone school-
tijden en 's avonds van 18-19.15 uur kerstdiner 
op school (nette kleren aan).  
 

Mediawijsheid 
Whatsapp gedrag, gamen, schermtijd 
oftewel: mediawijsheid 
  
Al enige tijd zijn we bezig met een 
leergemeenschap over mediawijsheid. 
Als school willen we graag samen met ouders 
en Centrum Jeugd & Gezin invulling gaan 
geven aan dit thema. 
Gezamenlijk willen we gaan onderzoeken 
waar school, ouders en leerlingen behoefte 
aan hebben. 
Denk bij mediawijsheid bijvoorbeeld aan 
aandacht slurpende schermen vol met 
fantastische spelletjes en 
communicatiemogelijkheden. 
Hoe gaan wij als ouders en onze kinderen 
daarmee om? 
Dat er zowel behoefte als zorg is, merkten we 
wel tijdens de ouderavond voor de groepen 7 
en 8 in november. 
In de week voor mediawijsheid zullen we dit 
thema dan gaan aanbieden aan de leerlingen 
(en ouders waar nodig). 
  
We kunnen hier wel wat hulp bij gebruiken! 
Heeft u hier affiniteit mee, spreekt het u aan 
of wilt u met ons meedenken? 
Dan kunt u zich opgeven bij 
ondergetekenden. 
  
Het volgende overleg staat gepland op 
vrijdagmiddag 13 of vrijdagmiddag 27 januari 
om 16.00 uur. 
Dit doen we onder het genot van een hapje en 
een drankje. 
  
We zien uw reactie graag tegemoet. 
  
Met vriendelijke groet, 
Marco van de Kamp (marcovdk@gmail.com) 

Bart 
Bronkhorst (b.bronkhorst@alfonsariens.nl) 

Bas de Vente (b.devente@alfonsariens.nl) 

Voorleeswedstrijd 
Woensdag 30 november vond de 

voorleeswedstrijd voor de groepen 5 en 6 

plaats. Dieke (5a), Ysalin (5b), Mohamed (6a) 

en Fieke (6/7b) streden voor de titel 

‘Voorleeskampioen Alfons Ariëns’. Het was 

een spannende wedstrijd en de 

klassenkampioenen waren echt aan elkaar 

gewaagd! Uiteindelijk ging Fieke er met de 

winst vandoor. Wat hebben ze het alle vier 

goed gedaan! 
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