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Streetwise 4 december 

Surprise tentoonstelling 4 december 

Sinterklaas 5 december 

School versieren Kerst  6 december 

Leerlingenraad  6 december 

2e advent 10 december 

3e advent 17 december 

Schoolschaatsen 18 december 

Kerstviering  21 december 

Kerstvakantie  25 dec. t/m 5 jan. 

Overige studiedagen 9 maart 

3 april 

Voor de meest actuele data kijkt u op 

www.alfonsariens.nl 

Woensdag,  
Donderdag, vrijdag  

Woensdag: kaki 

Donderdag: ananas 

Vrijdag: peer 

Fruitdag! 

S INTERKLAAS   

Ja, u leest het goed.  Dit bedrag hebben de 43 leerlingen van 
groep 8a en 8b opgehaald. We hebben uitgerekend dat het 

gemiddeld €128,- per leerling is. 
Dankzij de inzet van de leerlingen kan de Stichting Kinder-
postzegels het komend jaar 400.000 kinderen in Nederland 
en in het buitenland helpen aan een goed thuis. 
De Alfons Ariens school doet al 25 jaar mee met de kinder-
postzegelactie en als dank daarvoor hebben wij een gouden 
certificaat gekregen (zie foto) 
 
Elise Mulder (8b  

Ik ben nu een week terug van een geweldige reis. Ik ben terug uit Sofia, waar ik voor het jeugd WK 
naar toe ging. Het ging heel erg goed. Het ging beter dan gedacht, ik werd in mijn leeftijdscategorie 
11/12 24 van de 60 meisjes. Ik haalde niet de finale maar ik ben heel tevreden met de plaats die ik heb 

behaald  . Met synchroon werden ik en mijn partner 2e in de finale. Toen moesten we de finale gaan 
springen en werden we uiteindelijk 5e. Ik ben heel tevreden en blij met wat ik heb laten zien.   
 
Eline Westhuis 

ELINE  NAAR  JEUGD  WK 

Nieuwe leerlingen op de Alfons Ariëns: 

 
Groep 1/2B: 
Fayenne Jacquard 
Evi Zoeten 
Noa Verwater 
 
Namens iedereen van de Alfons Ariëns 
wensen wij jullie van harte welkom bij ons 
op school! 

welkom 

Tentoonstelling surprises: 
De bovenbouw (groep 5 t/m 8) heeft lootjes 
getrokken in de klas. Op maandag 4 december 
nemen zij hun surprise mee naar school. Deze 
worden tentoongesteld en u bent die dag van 
harte welkom vanaf 14.40u in de hal van de 
bovenbouw om deze kunstwerken te bekijken.  
 
Sinterklaas op school: 
Dinsdag 5 december zal Sinterklaas een bezoek 
brengen aan onze school. De kinderen van de groepen 1 t/m 8 hoeven deze dag geen eigen eten en 
drinken mee te nemen voor in de pauze. Alle groepen volgen deze dag een regulier lesrooster.  
De intocht zal op het plein van de onderbouw zijn. De kinderen van de onderbouw vertrekken stipt 
om 8.30u uit hun eigen klas met de leerkracht naar het plein. Ouders die willen kijken bij de intocht 
kunnen buiten het plein, achter het hek, plaatsnemen.  
Wilt u ervoor zorgen dat uw auto alleen in de parkeervakken geparkeerd staat en niet 
buiten de vakken? Dit i.v.m. de aankomst van Sinterklaas. Anders kan hij er niet langs!  
 
Wij kijken uit naar een gezellige dag! 
  
Groeten van de Sinterklaascommissie  

OPBRENGST  K INDER-

POSTZEGELACTIE  

€5.532,69!  



Het festival is voor alle jongens en meisjes van basisscholen in Harderwijk! Kinderen uit groep 1 t/m 4 moeten hun vader of moeder meenemen. Groep 5 t/
m 8 hoeft dat niet. In de gymzaal aan de Vondellaan en basisschool De Schakel gaan we lekkere kerstsnacks maken (en natuurlijk ook opeten)! Naast het 
eten gaan we ook lekker sporten, dus neem sportkleding mee (en zaalschoenen)! Opgeven kan via deze pagina en via de buurtsportcoaches in Harderwijk. 
Er is maar een beperkt aantal plaatsen, dus schrijf je snel in! 
 
Tot op het Smaak Kerstival 2017 
 
Hier kun je je (gratis) tickets reserveren: 
http://www.jogg-harderwijk.nl/activiteiten/jogg-smaakkerstival/ 

KOM  JE OOK  NAAR  HET JOGG SMAAK KERSTIVAL?!  

http://www.jogg-harderwijk.nl/activiteiten/jogg-smaakkerstival/

