MAANDAG 7

B ELANGRIJKE

9 oktober

MR vergadering

9 oktober

Fietsenkeuring

10 oktober

Boekenmarkt

10 oktober

Ouderpanel

16 oktober
20 t/m 28 oktober

Informatieavond VO

30 oktober

Koffieochtend
onderbouw

6 november

Nationaal Schoolontbijt

8 november

JAARGANG 17,

NUMMER

07

Doe jij ook mee?
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 12.00 uur
ophalen in de klas om samen naar de boekenmarkt te gaan. We hopen op veel enthousiast publiek!

O VERBLIJF

Sint Maarten

11 november

Landelijke intocht Sinterklaas

17 november

Advies gesprekken groep
8

19 en 22 november

Studiedagen

20 1 8

DATA

Koffieochtend
bovenbouw

Herfstvakantie

OKTOBER

22 februari
7 juni (middag)
11 juni
8 juli

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

Fruitdagen:
Dinsdag en donderdag

MAANDAG =
WATERDAG

Omdat er een aantal ouders zich inzetten, draait het overblijven voor een grote groep kinderen
nog steeds. Er zijn een aantal ouders gestopt en het is noodzakelijk dat het team wordt aangevuld.
Blijven uw kinderen over? Lukt het om af en toe over te blijven zodat de overblijfmomenten verdeeld worden binnen het vrijwilligersteam?
Lijkt u het leuk om (met uw kind) over te blijven op school? Meldt u zich graag aan om een keer
mee te lopen.
Informatie bij Loes Brouwer, coördinator voor school. Ze is er op maandag en donderdag. Loop
gerust even binnen! Mailen mag ook: l.brouwer@alfonsariens.nl

‘PROGRAMMEREN GEEFT JE
P OW E R R R ’
De kleutergroepen zijn gestart met programmeren in het thema
van de Kinderboekenweek. Wat zijn ze enthousiast!
Met behulp van robots, de Bee-bot en Blue-bot, leren kinderen op
een interactieve en creatieve manier de basisprincipes van programmeren. Binnenkort gaan ook de groepen 3/4 aan de slag met de pilot
‘programmeren geeft je powerrr’.
Gezocht! Een handige ouder die korte filmpjes kan bewerken & monteren op de computer. Het gaat om vier filmpjes van ongeveer één á twee minuten.
Wilt u ons helpen? Neem dan contact op met g.vanscherpenzeel@alfonsariens.nl

Wanneer: dinsdag 9 oktober
Waar: bovenbouwlocatie

Al 60 personen vinden onze pagina
leuk! Like ons ook:
KBS Alfons Ariëns
(let op de spatie).

Hoe laat: Van binnenkomst tot
9.00 uur.
Wie: Alle ouders (dus ook van de
onderbouw) zijn van harte wel-

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. Hieronder staat een overzicht van fietsenmakers waar u terecht kan.

O UDERBIJDRAGE
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
vermelden.

Opening Kinderboekenweek
Buurman en Buurman, Tom
en Jerry, Peppi en Kokki.
Zomaar een paar duo’s die je
in één adem uit kan spreken.
Alle kinderen gaan samen op
zoek naar bekende duo’s die
verstopt zijn in de school.

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)

