
LEKKER  GRUWELEN  
 
Wat is er nou spannender dan bij het kampvuur in 
het bos te luisteren naar een verhaal of vertelling? 
Durf jij het aan om op vrijdag de 13e naar dat kamp-
vuur in het bos te komen? 
Kijk dan op de volgende website: 
https://www.bibliotheeknoordwestveluwe.nl/
kinderboekenweek/spannende-verhalen-rond-het-

kampvuur--durf-jij-het-aan--.html 

BELANGRIJKE  DATA  

‘E r was eens…’  

M AANDAG  25  SEPTEMBER  2017  J AARGANG  16 ,  NUMMER  06 

Thema ‘Sprookjes’ 25  september t/m 

13 oktober 

Schoolreis groep 3 t/m 7 26 september 

Studiedag 27 september 

Start Kinderpostzegelactie 27 september 

Tosti dag overblijf 29 september 

Kinderboekenweek 4 t/m 15 oktober 

Staken! 5 oktober 

Dag v/d Leraar 5 oktober 

Herfstvakantie 16 t/m 20 oktober 

Overige studiedagen 22 november 

9 maart 

3 april 

Voor de meest actuele data kijkt u op 

www.alfonsariens.nl 

dinsdag & donderdag  

Fruitdag! 

Vergeet u niet de vrijwillige bijdrage voor het 
schoolreisje over te maken: 
  

€ 30 per kind 
IBAN: NL69 INGB 0001 8506 05 
T.n.v. Oudervereniging Alfons Ariëns 
  
O.v.v. Naam kind + klas 

REMINDER !  

Op dinsdag 26 september 2017 gaan de groepen 3,4,5 en 6 op schoolreis naar de Spelerij in Dieren. 
De Spelerij is een doe-, samenwerk- en verwondertuin waar je samen met anderen de meest fanta-
sievolle toestellen bedient en in beweging brengt. Groep 3 t/m 5 krijgt een voorstelling in het thea-
ter. De jongens en meiden van groep 6 die niet bang zijn voor stoere materialen en machines mogen 
naar de Uitvinderij. Dit is een enorme werkplaats, waar je je eigen kunstwerk kunt maken.    
 
De kinderen worden tussen 08.30 uur en 08.45 uur in de klas verwacht. Om 09.00 uur vertrekken 
de groepen met de bus en omstreeks 16.00 uur zullen we weer terug zijn op school.  
 
Het meebrengen en nuttigen van consumpties is in de bus NIET toegestaan. Van al het rennen, klau-
teren en uitvinden krijg je natuurlijk trek. Wij adviseren om een tienuurtje mee te geven. Bij ons 
bezoek aan de Spelerij gaan we samen lunchen met zelfgebakken broodjes en limonade. Heeft uw 
kind een speciaal dieet of allergie waarmee wij rekening dienen te houden, dan verzoeken wij u dat 
vooraf aan de leerkracht door te geven. Geeft u uw kind geen geld, mobiele telefoon of andere 
waardevolle spullen mee.  
 
Wij adviseren "oude" kleren en stevige schoenen bij het buitenspelen. Ook reservekleding is niet 
overbodig. We hebben afgesproken dat de kinderen niet in de fontein mogen spelen. Zwemkleding 
is dus NIET nodig.  
 
We gaan er een gezellige dag met elkaar van maken! 

Elke laatste vrijdag van de maand hebben 
de kinderen van de overblijf een tosti dag! 
Ze gaan gezellig met ze allen in de midden-
ruimte eten, dus iedereen mag een brood-
je/broodjes kaas, ham, ham-kaas . (geen 
hagelslag of chocoladepasta) meenemen. 
 

Het is bijna zo ver…. onze nieuwe website gaat volgende week 
de lucht in. 
Een nieuwe, frisse en eigentijdse website waarmee we ouders 
zoveel mogelijk informatie over onze school en het onderwijs 
willen geven. 
Het ontvangen van de weekinfo gaat hierbij ook veranderen. Wilt 
u de weekinfo blijven ontvangen, dan kunt u dat vanaf volgende 
week op de nieuwe website doen via de link: inschrijven voor 
weekinfo. 

N IEUWE  WEBSITE  

S CHOOLREIS  GROEP  3 ,4 ,5 ,6  

TOSTI  DAG 

…. En ze leefden nog lang en gelukkig. 
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Wat?  

verkoop van tweedehands boeken 

Wanneer?  

vrijdag 13 oktober van 14.45-15.30 uur 

Waar? 

locatie bovenbouw 

Heeft u thuis nog mooie boeken die wij kunnen ver-

kopen?  

We zijn op zoek naar: leuke leesboeken voor kinderen 

en volwassenen, stripboeken (pockets) mooie pren-

tenboeken en informatieboeken  

voor kinderen. 

Tot woensdag 11 oktober kunt u boeken brengen. 

In de hal bij de groepen 3 en 4 en in de hal bij de 

groepen 8 staan  

kratten waar u de boeken in kunt doen. 

Van de opbrengst kopen wij nieuwe boeken voor  

onze schoolbibliotheek. 


