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Start Kinderpostzegels 26 september 

Kinderboekenweek 3 oktober 

Dierendag 4 oktober 

Dag van de leraar 5 oktober 

Koffieochtend 

bovenbouw 

9 oktober 

MR vergadering 9 oktober 

Fietsenkeuring 10 oktober 

Ouderpanel 16 oktober 

Herfstvakantie 20 t/m 28 oktober 

Informatieavond VO 30 oktober 

Studiedagen 22 februari 

7 juni  (middag) 

11 juni 

8 juli 

Voor de meest actuele data kijkt u op 

www.alfonsariens.nl 

Dinsdag en donderdag 

Fruitdagen: 

MAANDAG =  
WATERDAG 

Ook dit keer heeft Alfons Ariëns zich opgegeven voor de SnoepGroente! campagne van JOGG-
Harderwijk. 
Vanaf maandag 1 oktober start JOGG-Harderwijk samen met stichting De Hortus Centrum voor 
Natuur en Milieu, JUMBO Supermarkten, Stadsoogst Harderwijk, bibliotheek Noordwest Veluwe 
en restaurant De Basiliek met een nieuwe SnoepGroente! campagne in Harderwijk. 
Met de SnoepGroente campagne wil JOGG-Harderwijk kinderen laten ervaren dat het eten van 
groente niet alleen gezond, maar ook lekker is! Veel soorten groenten zijn uitermate geschikt als 
tussendoortje of als snack. Vandaar de slogan: SnoepGroente! Dus aandacht voor het eten van 
groente buiten de avondmaaltijd om. 
 
Wat is het doel? 
Kinderen in het basisonderwijs komen lang niet altijd aan de benodigde 150-200 gram groente 
per dag. De ambitie van JOGG-Harderwijk is dat kinderen meer groenten gaan consumeren. 
Omdat groenten veelzijdig gebruikt kunnen worden, zal er aandacht zijn voor: 
Verschillende manieren en momenten waarop groente genuttigd kan worden; 
Kennis over groenten; 
De manier waarop de groenten geteeld/verbouwd worden, de herkomst van onze gewassen; 
Gemakkelijker en aantrekkelijker maken om groente te snoepen.  

Dit jaar is het thema: Vriendschap en het motto; kom erbij! 
 
Vriendschapsslinger  
Op maandag 24 september krijgen alle kinderen een vlaggetje mee naar huis. Het is de bedoeling 
dat dit vlaggetje dezelfde week weer op school wordt ingeleverd met daarop een foto (of mooie 
tekening) van je zoon of dochter met vrienden, vriendinnen, buren, familie etc. Door de hele 
school komt één lange vriendschapsslinger te hangen met vrolijk gekleurde vlaggetjes. Kom erbij! 

Het team vrijwilligers van Veilig Verkeer Nederland afdeling Harderwijk bezoekt woensdag 10 
oktober onze school en controleert de fietsen van alle leerlingen vanaf groep 3. De controlepun-
ten hebben betrekking op veilig fietsen, zoals de verlichting, reflectoren en remmen. Het is de 
bedoeling dat deze ochtend alle kinderen vanaf groep 3 op de fiets naar school komen en het zou 
fijn zijn als de fiets van te voren al zijn nagelopen. De school die namelijk 
de meeste progressie maakt (aantal goedgekeurde fietsen in vergelijking 
met vorige jaren) ontvangt een beker uit de handen van de wethouder 
Verkeer. Een leuke uitdaging! 
Op vrijdagmiddag 19 oktober kunnen kinderen gratis hun fiets nog 
een keer laten controleren bij de fietsenmaker, er hoeft dan alleen betaald 
te worden voor onderdelen die eventueel vervangen moeten worden. 

Ontruimingsoe-
fening donderdag 
27 september: 
 
13.30 uur SW2 
14.00 uur SW1 

ALLE  FIETSEN  WINTERKLAAR  



 
  
Wat is het leukste dat er bestaat? Natuur-
lijk, spelen! En dan vooral samen met je 
vriendje of vriendinnetje! Toch?! 
Dit jaar is de week van de opvoeding van 
ma. 1 t/m zo. 7 oktober 2018. 
Daarom kun je deze woordzoeker oplos-
sen en maak je kans op een leuke prijs. 
Doe je mee?? 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overgebleven letters: 
  

Lever de oplossing van de puzzel in en 
maak kans op een leuke prijs! 

 
Inlever adres: Wethouder Jansenlaan 
200, Harderwijk 
Naam: 
Leeftijd: 
Telefoonnummer: 
 
  
  

N K S A M S C H O O L 

E I N E N N I W K E N 

N N U S I U H T N S P 

N D K T E L O E E N I 
I E S E L B D E L E N 

B R S P E E L G O E D 

W E A R O W E L K O M 

A N N V Z I S P O R T 

N S P E L E N N S I G 

H O B B Y V R I E N D 

S A M E N B U I T E N 

Wat is het leukste dat er bestaat? Natuurlijk, spelen! En dan vooral samen met je 
vriendje of vriendinnetje! Toch?! 
Dit jaar is de week van de opvoeding van ma. 1 t/m zo. 7 oktober 2018. 
Daarom kun je de kleurplaat op de volgende pagina inkleuren en maak je kans op een 
leuke prijs. Doe je mee?? 
Deze kleurplaat kan voor 1 oktober 2018 ingeleverd worden bij het CJG Harderwijk. 
De kinderen met de mooiste drie kleurplaten ontvangen een mooie prijs. De prijswin-
naars worden in de week van de opvoeding (van 1 tm 7 oktober) bekend gemaakt.  
 

Naam:   …………………………………………………………. 

Adres:   …………………………………………………………. 

Telefoonnummer: …………………………………………………………… 

CJG Harderwijk 
Wethouder Jansenlaan 200 
3844 DG Harderwijk 
0341799904 
www.cjgharderwijk.nl 

OPVOEDEN IS SAMENSPEL  

http://www.cjgharderwijk.nl



