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Belangrijke Data 
3 februari 
4 februari 
6 februari 

7 t/m 10 februari 
9 februari 

 
9 februari 

10 februari 
13 februari 
14 februari 

 
14 februari 
15 februari 

Studiedag 
Halve finale dammen Gelderland 
Studiedag 
Open entree 
Schoolkeuzegesprekken  
groep 8 
MR vergadering 
Warme truiendag 
Portfolio mee naar huis 
Schoolkeuzegesprekken  
groep 8 
Vergadering oudervereniging 
Leerlingenraad 

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!  
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Woensdag: ananas 

Donderdag: sinaasappel 

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. 

#schoolfruit 
 

Inschrijven broertjes/zusjes 
Het lijkt nog ver weg, maar wij zullen de 
komende periode al vooruit gaan kijken 
naar volgend schooljaar. Eén van de  
dingen die hierbij hoort is het bekijken 
hoeveel en welke groepen wij kunnen 
gaan maken. Heeft u thuis nog een kind 
dat in 2023 of 2024 vier jaar wordt? Dan 
vragen we u om binnenkort een afspraak 
te maken met Bas om uw kind aan te  
melden. Alvast bedankt! 

Dammen 
Zaterdag 4 februari gaan twee damteams 
van onze school deelnemen aan de halve 
finale van Gelderland. 

Team groep 5: Bram, Janao, Ilayda en  
Armagan spelen de wedstrijden in Laren 
(Gelderland). 

Team groep 8a: Stanley, Jorik, Maarten, 
Lieke en Lisa spelen de wedstrijden in MFC 
de Bogen in Harderwijk. 

De wedstrijden zijn van 13.00 - 17.00 uur 

Heel veel succes en plezier jongens en 
meisjes! Heeft u zin en tijd om ons aan te 
komen moedigen, dan bent u van harte 
welkom! 

Even voorstellen..  
Naam: Elise Mulder  
Groep: 8a 
 
Hoe lang werkzaam?  
Al meer dan 30 jaar 
werk ik op de leukste 
basisschool van  
Harderwijk! Met veel  
plezier werk ik al jaren in groep 8. Een  
bijzonder jaar, waarin ik samen met de  
kinderen en hun ouders in gesprek ga om 
tot een goede keuze voor een brugklas te 
komen en niet te vergeten de musical en 
op eindkamp gaan. 
 
Mijn hobby’s:  
Ik ben veel buiten in de tuin, waar we veel 
planten en bloemen hebben. Ik verzorg 
twee pony's, een hond, een kat en een 
paar bejaarde kippen. Verder ga ik graag 
naar de kringloopwinkel, wandelen,  
lunchen, leuke plaatsen bezoeken. Ik  
verzamel leuke Franse spullen. 
 
Waarvoor kan je ’s nachts wakker gemaakt 
worden? 
Een roombroodje van de bakker. 

Leerling in beeld - CITO 
De afgelopen week hebben de leerlingen 
van de groepen 5 t/m 8 de toetsen  
rekenen, begrijpend lezen (digitaal),  
spelling woorden, werkwoorden en  
interpunctie (op papier) gemaakt. Na wat 
opstartproblemen in de verschillende  
groepen zijn de kinderen goed van start 
gegaan en hebben het op deze manier  
maken van toetsen als prettig ervaren. 
Complimenten voor alle kinderen, wat een 
relaxte sfeer, gedrevenheid en rust in de 
klas! De focus ligt op de groei van de  
leerling met aandacht voor het cognitieve 
en sociaal emotionele aspect. De  
gemaakte toetsen gaan met u en uw zoon/ 
dochter besproken worden. 

Werkgroep digitaal toetsen  
Bart, Elise en Inula 
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