MAANDAG 1

B ELANGRIJKE

DATA

Start Kinderboekenweek

1 oktober

Dierendag

4 oktober

Dag van de leraar

5 oktober

Koffieochtend
bovenbouw

9 oktober

MR vergadering

9 oktober

Fietsenkeuring

10 oktober

Boekenmarkt

10 oktober

Ouderpanel

16 oktober

Herfstvakantie

20 t/m 28 oktober

Informatieavond VO
Studiedagen

30 oktober
22 februari
7 juni (middag)
11 juni
8 juli

Voor de meest actuele data kijkt u op
www.alfonsariens.nl

Fruitdagen:

OKTOBER

20 1 8

JAARGANG 17,

NUMMER

06

W E ZIJN IN DE LUCHT!
Vanaf nu is de Facebookpagina van de Alfons Ariëns in de
lucht! Volgt u ons ook?
Zoek op KBS Alfons Ariëns (let op de spatie).

Dit jaar is het thema: Vriendschap en het motto; kom erbij!
Vriendschapsslinger
Er zijn al heel veel vrolijke ‘vriendschapsvlaggetjes’ binnen gekomen. De slinger wordt steeds
langer. Kom erbij!
Opening Kinderboekenweek, maandagmiddag 1 oktober
Buurman en Buurman, Ot en Sien, Tom en Jerry, Peppi en Kokki. Zomaar een paar duo’s die je
in één adem uit kan spreken. Alle kinderen gaan op zoek naar bekende duo’s die verstopt zijn in
de school. De oudere en jongere kinderen spelen dit spel samen. Volgende week zullen we een
aantal foto’s in de weekinfo plaatsen.
Boekenmarkt, woensdag 10 oktober- 12.00 tot 12.30 uur
Dit jaar willen we een boekenmarkt in de vorm van een kleedjesmarkt organiseren. Je hebt vast
nog wel een boek of een aantal boeken thuis, die inmiddels gelezen zijn of die toch minder in de
smaak vielen. Hier kunnen andere kinderen heel blij mee worden gemaakt! Lijkt het je leuk om
samen met je vriend of vriendin, papa of mama of misschien wel helemaal alleen je eigen boeken
te verkopen? Geef dit dan door bij je juf of meester. Wij zorgen voor een mooi plekje en jij kunt
van je verdiende geld een nieuw boek kopen. Kinderen van groep 1 t/m 4 mogen ook boeken
verkopen, maar wel onder begeleiding van een volwassene.
Als school zijn we druk bezig met het saneren van onze eigen bibliotheek. Een deel van deze
boeken wordt ook te koop aangeboden. Wij kopen hier weer mooie, nieuwe boeken van voor
onze nieuwe schoolbibliotheek. De boekenmarkt wordt gehouden op de bovenbouwlocatie van
12.00 tot 12.30 uur. Ouders met een kind in de onderbouw mogen hun zoon of dochter vanaf
12 uur ophalen in de klas om samen naar de boekenmarkt te gaan. We hopen op veel enthousiast publiek!

Sparen voor de bieb!
Dinsdag en donderdag

MAANDAG =
WATERDAG
De ouderbijdrage is €42,50 per
kind, meer is erg welkom:

• IBAN code NL69 INGB 0001
8506 05, t.n.v. OV Alfons
Ariëns te Harderwijk

• Graag voor- en achternaam van uw kind(eren) +
groep in de omschrijving

Tijdens de Kinderboekenweek organiseert Bruna de actie: ‘Sparen voor je schoolbieb’. Wij zouden het leuk vinden om samen met u en de kinderen onze schoolbibliotheek uit te breiden met
de nieuwste, spannendste en leukste kinderboeken! Hoe meer ouders er meedoen, hoe meer
boeken we kunnen uitzoeken!
Hoe werkt de Schoolbieb-actie?
U koopt van 3 t/m 14 oktober 2018 één (of meerdere) kinderboek(en) bij uw lokale Bruna winkel en levert de kassabon in bij de groepsleerkracht. Lever de kassabonnen vóór maandag 12
november in op school. Wij leveren de kassabonnen in bij een Bruna winkel. Bruna telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op en de school ontvangt een waardebon. De school mag t/
m 15 december 2018 voor 20% van het totale kassabonbedrag nieuwe leesboeken uitzoeken in
een Brunawinkel. Wij hopen dat u samen met de kinderen meedoet, want leesplezier creëren
we samen! Kijk voor de actievoorwaarden op bruna.nl/schoolbieb.

O N T RU I M I N G S O E F E N I N G
Afgelopen donderdag 27 september hebben de groepen 1 t/m 8 een brandoefening gehouden. Het is voor zowel de kinderen als de leerkrachten
belangrijk om deze oefening geregeld te houden, zodat iedereen weet wat
hij/zij moet doen bij brand en/of calamiteiten.
We hadden de school binnen enkele minuten rustig ontruimd en zullen de
oefening spoedig, onverwachts herhalen.

A LLE FIETSEN WINTERKLAAR
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 controlepunten 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.

Kom jij ook je boeken
verkopen?
Of loop je liever rond op
zoek naar een mooi boek?

Kom jij
woensdag
ook je
10 oktober
boeken
verko-t/m 12.30 uur
12.00
Zien we je dan?
(de boekenmarkt wordt gehouden
op de bovenbouwlocatie)

