BUITENSCHOOLSE ACTIVITEITEN 2017-2018
Hoera, je kunt je weer inschrijven voor de buitenlesactiviteiten! Zoals ieder jaar kun je
ook in 2017-2018 aan van alles meedoen op het Alfrink, zowel op cultureel als op
sportief gebied. School is tenslotte meer dan alleen lessen volgen in een lokaal en
cijfers halen... het gaat om het ontwikkelen van je talent, het uitoefenen van een
hobby, het maken van plezier en het kennismaken met enthousiaste schoolgenoten.
Bekijk onderstaande activiteiten en schrijf je in, je hebt ruim een week de tijd, tot en
met woensdag 20 september. LET OP: De cursus Italiaans begint al op maandag 18
september!

AULACOMMISSIE
Wil je in de toekomst aan de slag met theatertechniek, op het gebied van licht en geluid?
Heb je zin om de komende jaren voorstellingen technisch te ondersteunen en te assisteren
bij bijvoorbeeld ouderavonden en open dagen? Meld je dan bij mevrouw Franken, via
fra@alfrink.nl.

BOEKENCLUB
Ben jij een lezer, een bovenbouwer, een echte boekenwurm en fan van manifestaties als
Nederland leest of De dag van de literatuur? Dan is dit iets voor jou. Vorig jaar waren
mevrouw Van Mourik en mevrouw Koemans op De dag van de literatuur met een club
enthousiaste leerlingen en daar bleek dat lezen springlevend en voor sommigen zelfs een
verslaving is. We proberen een boekenclub op te zetten, waarbij we twee of drie keer bij
elkaar komen om over een door ons allemaal gelezen boek te praten, of om van elkaar te
horen welk boek een absolute must-read is. Horen wij ook nog eens wat… We maken er
ongedwongen, gezellige bijeenkomsten van. Leuk? Meld je dan aan bij kom@alfrink.nl.

DANSCOACHES
Ook dit schooljaar zijn jullie weer hard nodig, danscoaches! Klas 2 gaat in het voorjaar
meedoen aan 2Danz en daarvoor zoeken we begeleiders voor drie middagen en een
avond. De middagen beginnen om 15 uur en duren tot 16.30 uur, de avond is van 19.00 uur
tot 21.00 uur. Er zijn drie rondes:
Ronde 1 maandag 12-02-2018, woensdag 14-02-2018, donderdag 15-02-2018
Ronde 2 maandag 05-03-2018, woensdag 07-03-2018, donderdag 08-03-2018
Ronde 3 maandag 09-04-2018, woensdag 11-04-2018, donderdag 12-04-2018
Heb je danservaring, ben je bereid er elke middag en een avond te zijn, ben je enthousiast
en denk je leerlingen uit klas 2 op een goede manier te kunnen coachen, meld je dan aan
bij danscoaches@alfrink.nl. Vermeld in je mail wie je bent, in welke klas je zit, voor welke
ronde je je aanmeldt en met wie je eventueel een coach-duo zou willen zijn. Het is handig
als je ook nog vermeldt in welke danssoort je ervaring hebt. Je hoort dan vanzelf meer als
2Danz gaat beginnen!

FEESTCOMMISSIE
Op het Alfrink houden we natuurlijk ook van feesten. We hebben er zelfs een speciale commissie
voor in het leven geroepen: de feestcommissie. Deze feestcommissie bestaat uit een groep
enthousiaste leerlingen uit verschillende klassen, onder leiding van meneer Schoenmaker en
meneer Van der Velde. Per schooljaar organiseert deze commissie twee onderbouwfeesten, het
Kerstgala en het eindfeest.
De schoolfeesten zijn iets waar we samen naartoe werken. Ieder feest willen we tenslotte zo leuk
en origineel mogelijk maken. Met elkaar verzinnen we een leuk thema en gaan vervolgens kijken
wat we allemaal voor gezelligheid kunnen brengen.
Met elkaar gaan we kijken wat voor programma we op de feesten willen. Op het Kerstgala
in SnowWorld is er een DJ, maar ook een echt live-band. Of je nu van
stijldansen houdt of van meezingen met klassiekers; het kan allemaal. Bij het eindfeest regelen
we vaak bekende artiesten.
Om deze feesten mogelijk te maken, moet er veel georganiseerd worden. Denk bijvoorbeeld aan
de versiering, de spetterende licht- en geluidshows, het regelen van de beste Dj’s, de kaartcontrole
bij de deur en de verkoop van muntjes voor consumpties. Daarnaast draaien we bardiensten en
zorgen uiteraard voor wat extra gezelligheid. Natuurlijk zorgen we ervoor dat na afloop alles weer
netjes wordt opgeruimd.
Naast de organisatie van alle feesten en activiteiten is er ook volop tijd voor gezelligheid in de
feestcommissie. Een teamuitje met de hele crew is altijd een fantastische afsluiter van het jaar.
Kortom: er wordt volop gefeest op het Alfrink en de feestcommissie loopt daarbij altijd voorop!
Aanmelden kan vanaf klas 3. Mailen naar vel@alfrink.nl

ITALIAANS LEREN “PARLO ITALIANO”
Vind je het leuk om Italiaans te leren? Dat kan hoor! Italiaans voor beginners, bij
mevrouw Gelcich, op maandag het 8e uur.
We beginnen op 18-09. Daarna op 25-09, 23-10, 30-10, 06-11, 13-11, 20-11, 27-11 en 04-12.
Als het goed loopt, gaan we misschien na de kerstvakantie verder.
Aanmelden (je naam en klas) via de mail: gel@alfrink.nl
CIAO!!

KERSTTHEATER 2017
Het is buiten nog warm met zomerse temperaturen, maar het is alweer bijna kerst! Nog even en de
avonden worden langer, een verdwaalde chocolade kerstman ligt al in de winkel, de tuincentra
beginnen de kerstballen al in de schappen te leggen. Dat betekent dus ook dat het tijd voor ons is
om ons voor te gaan bereiden op het Kersttheater.
Op dinsdag 3 oktober komen wij voor het eerst samen van 16.30 tot 17.30 uur, we verzamelen bij
het dramalokaal 010 (voor de herfstvakantie kunnen we nog niet ‘s-avonds in de school). Daarna
oefenen wij nog 6 dinsdagavonden (deze avonden spreken we met jullie af op 3 oktober) en doen
wij een generale repetitie, voordat wij de voorstelling in de week voor de kerstvakantie voor de
hele school opvoeren!
Vind je toneelspelen, dansen en muziek maken leuk, dan is het Kersttheater echt iets voor jou. Je
hoeft echt niet de sterren van de hemel te spelen, maar enthousiasme is wel erg belangrijk. Lijkt dit
je wel wat? Meld je dan aan bij mevrouw Ran via ran@alfrink.nl

KLOOSTERDAGEN
Wil je tot rust komen?
Wil je je kracht leren kennen?
Wil je op zoek gaan naar jezelf?
Wil je meningen delen?
Wil je kennismaken met het kloosterleven en zit je in de bovenbouw?
Ga dan op 7, 8, en 9 maart mee naar het Lioba klooster in Egmond.
Tijdens deze drie dagen, ga je met de anderen en met een van de kloosterlingen in gesprek.
Je mediteert, doet workshops en maakt een meditatieve wandeling naar het strand.
Je kunt je opgeven door middel van het invullen van een aanvraagformulier voor het klooster.
Deze formulieren zijn te krijgen bij je docent LB.
KOOR
Vind je het leuk om te zingen? Meld je dan aan voor het KOOR.
Onze muziekdocent meneer Mooren, begeleidt het koor en spreekt in overleg met de deelnemers
de repetitiemomenten af. Er is in ieder geval altijd een kerstoptreden op de Lichtjesavond, maar
er zijn meer gelegenheden waarbij het koor zingt, zoals bij de openingsviering.
Zin in? Meld je dan aan via moo@alfrink.nl
LATINISTENTONEEL
Volg je Latijn en houd je van de Klassieken, hou dan in gedachten dat mevrouw Gelcich (docente
Latijn en KCV) en mevrouw Franken (docente drama, CKV en General Arts) van plan zijn om een
voorstelling te maken in het voorjaar. Meer info kun je bij deze twee docenten verkrijgen!
LEZEN BIJ DE VIERINGEN
Een paar keer per jaar komen we met de leerlingen, de ouders en de personeelsleden die dat fijn
vinden, bij elkaar voor een viering. Net zoals bij de openingsviering aan het begin van het
schooljaar of met de kerstviering aan het begin van de Lichtjesavond. Er zijn dan altijd leerlingen
nodig om lezingen te doen, een gedicht voor te dragen of voorbeden te doen. Mevrouw Albers,
mevrouw Van Haastert en mevrouw Slootweg begeleiden het voorlezen en zorgen voor de
vieringen. Lijkt het je leuk om mee te doen, dan kun je mailen naar slw@alfrink.nl.
REGIETEAM
Ben jij een organisatietalent, zit je in klas 3 of hoger, houd je gemakkelijk overzicht en ben je niet
vies van aanpakken? We zoeken mensen voor het regieteam, tijdens 2Danz en eventueel bij
andere projecten. Er is zeer beperkt plaats, maar meld je gewoon aan via regieteam@alfrink.nl en
je hoort meer. Vermeld je naam en je klas en leg uit waarom jij mee wil doen.
SCHOOLBAND
Kun je zingen of bespeel je een instrument? Heb je zin om samen met andere
leerlingen muziek te maken en op te treden tijdens, onder andere, de
themavieringen? Meld je dan aan via esj@alfrink.nl.

SKIREIS
Jaarlijks gaan we in de voorjaarsvakantie naar Oostenrijk om daar een week te skiën
of te snowboarden. Er gaan leerlingen mee die al gevorderd zijn, maar het is ook
mogelijk om te leren skiën of snowboarden. We verblijven met zijn allen in een
jeugdgasthuis, speciaal afgehuurd voor het Alfrink. Leerlingen kunnen zich inschrijven
vanaf klas 3 en mee vanaf klas 4. Eindexamenleerlingen hebben voorrang met
plaatsing, want het aantal plaatsen is beperkt.
THEATERKELDER
Op donderdagmiddag is er weer theaterkelder, na het 8e uur in het dramalokaal. We werken aan
de verdieping van speltechniek. Er wordt veel geïmproviseerd en daarnaast werken we aan
rolopbouw, fysiek spel en tekstbegrip. Kortom, leuk voor iedereen die van acteren houdt en meer
wil leren dan wat in de lessen wordt behandeld. Of deze lessen uitmonden in een kleine of grote
voorstelling hangt af van beschikbaarheid en enthousiasme van de spelers. Geef je op via
fra@alfrink.nl.
WISKUNDECLUB
Je hoeft geen genie te zijn om wiskunde leuk te vinden! Kom
naar de wiskundeclub en doe mee!
Houd de volgende data in de gaten:
Wiskunde Olympiade
jan 2018
Kangoeroe wedstrijd
donderdag 15 maart 2018
ISMTF Senior Competition
2, 3 en 4 maart 2018
ISMTF Junior Competition
9, 10 en 11 maart 2018

op school
op school
Warschau
Rome

De Wiskunde Olympiade en de Kangoeroe wedstrijd zijn competities waaraan leerlingen uit heel
Nederland meedoen. Tijdens de les krijg je van je docent wiskunde te horen hoe het allemaal in
zijn werk gaat. Alle leerlingen (behalve examenklassen) kunnen hieraan meedoen.
Leerlingen van 3, 4 en 5 vwo (mits jonger dan 16 jaar op 1 augustus 2017) mogen proberen zich te
kwalificeren voor de ISMTF Junior Competition. Deze competitie wordt dit jaar door St. Stevensschool georganiseerd in Rome. Zo’n 250 leerlingen van verschillende internationale scholen uit
Europa zullen naar Italië afreizen om daar aan de wedstrijd deel te nemen. Misschien jij ook wel?!
Dit jaar zal er ook voor het eerst een team naar de Senior Competition gaan. Deze wordt
gehouden in Warschau en is voor leerlingen ouder dan 16 jaar.
Om bij deze wedstrijden optimaal te kunnen presteren is er de wiskundeclub. Eén keer per week
zal er geoefend worden onder leiding van Mevrouw Krijgsman. Tijdens deze uren oefenen we
moeilijke problemen en puzzels, maar gaan we ook wiskundige spelletjes bekijken en doen!
De wiskundeclub gaat dinsdag 26 september het 9e uur van start in lokaal 084.
Informatie hierover kun je ook bij je docent krijgen.
Opgeven via Magister. Kun je niet, maar wil je wel meer weten over de
wiskundewedstrijden, stuur dan een mailtje naar kry@alfrink.nl.

SPORT
Ook op sportgebied valt er dit schooljaar weer van alles te beleven. Bekijk onderstaande poster en
vraag eventueel meer informatie bij je docent L.O.

ALFRINK COLLEGE

2017-2018

TOERNOOI
Veldvoetbal klas 1 t/m 6

SPEELDATA
dinsdag 3 oktober

INSCHR. VOOR
vrijdag 22 september, via
vel@alfrink.nl

en
woensdag 4 oktober
Basketbal klas 1.2.3

donderdag 23 november

vrijdag 10 november, via
vel@alfrink.nl

en
vrijdag 24 november
Tafeltennis/Badminton
klas 1.2.3

maandag 22 januari
en

vrijdag 12 januari, via
vel@alfrink.nl

dinsdag 23 januari
Volleybal klas 4.5.6

dinsdag 6 maart

vrijdag 23 februari
via vel@alfrink.nl

Triatlon

vrijdag 15 juni

info volgt via docent LO

Shell Nationale

vrijdag 13 april

Vrijdag 1 december,
Via vtt@alfrink.nl

Scholencompetitie (hockey)

CPC loop den Haag
Geuzenloop Zoetermeer

zondag 11 maart

info volgt via docent LO
via vel@alfrink.nl

zondag 24 september

info volgt via docent LO

