MAANDAG 15

B ELANGRIJKE
Ouderpanel

DATA
16 oktober

Herfstvakantie

20 t/m 28 oktober

Informatieavond VO

30 oktober

Koffieochtend
onderbouw

6 november

Nationaal Schoolontbijt

8 november

Sint Maarten

11 november

Landelijke intocht Sinterklaas

17 november

Advies gesprekken groep
8

19 en 22 november

Eerste advent

2 december

Sinterklaas

5 december

Koffieochtend

6 december

bovenbouw
MR vergadering

Studiedagen

6 december

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

OKTOBER

2018

JAARGANG 17,

NUMMER

08

K L U S AVO N D
Afgelopen donderdagavond hebben we met Wieger, Marije, Marianne, opa
Sytze, papa Bart, papa Aart, papa Jos en opa Jos “geklust” op school. De
ingang bij de kleuters is lekker opgefrist, de kluis met ICT materiaal is
opgeruimd, de kopieerkluis is grotendeels op orde en ook de entree bij de
directiekamer is opgeruimd (kasten weg). Deze ruimte wordt een volgende
keer weer gesausd en opgeknapt. Bedankt voor de hulp!

F IETSENKEURING
Woensdag 10 oktober was de fietsenkeuring bij ons op
school. Veel kinderen hebben hun fiets laten keuren. Er
zijn in totaal 217 fietsen gekeurd, waarvan 140 goedgekeurd. Daar zijn wij natuurlijk blij mee. Maar dit betekent
ook dat er een groot deel van de fietsen is afgekeurd.
Wat opviel is dat er vooral veel fietsen werden afgekeurd,
omdat er geen licht op de fiets zat. Wij zijn hier als school
wel van geschrokken, helemaal omdat het thema verkeersveiligheid nu volop in het nieuws is. Wij hopen dat alle afgekeurde fietsen snel gerepareerd gaan
worden. De kinderen kunnen dan alsnog een OK sticker bij de leerkracht ophalen als zij de fiets
laten zien.
Denkt u hierbij ook aan de mogelijkheid om op 19 oktober naar de fietsenmaker te gaan voor een
gratis keuring. Hierbij betaalt u alleen voor de onderdelen die vervangen moeten worden.

S U RV I VA L DAG 2 0 1 8
In de herfstvakantie, op
donderdag 25 oktober,
organiseert ZorgDat en
GA! Harderwijk weer de
survivaldag. Dit is een
heerlijke buitenspeeldag
op het terrein van scoutingvereniging ‘Ragay
Redoz’.
In de ochtend kunnen de
kinderen van de groepen
1, 2, 3, en 4 zich uitleven
en in de middag de kinderen van de groepen 5,
6, 7 en 8. Zo gaan ze
onder andere brood
bakken, pijl en boog
schieten, diverse bosspelen, mountainbiken etc.
Kinderen kunnen zich
opgeven via de website
www.gaharderwijk.nl/
activiteiten, en dan naar
Survivaldag 2018. De
kosten zijn €3-,p.p.

