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Startgesprekken 18-25 september 

Schoolreisje kleuters  20 september 

Week tegen het pesten 23-27 september 

Schoolreisje groep 5/6 24 september 

Schoolreisje groep 3/4 26 september 

Start Kinderboekenweek  2 oktober  

Studiedag 9 oktober 

Herfstvakantie  21-25 oktober 

Voor de meest actuele data kijkt u op 

www.alfonsariens.nl 

   donderdag en vrijdag 

schoolfruit 

EVEN  VOORSTELLEN  

Hallo allemaal, 

De meeste van jullie zullen mij misschien al kennen of al weleens op school hebben gezien, 

maar ik wil mij graag toch even voorstellen. Ik ben Rita van der Sloot- Makhoul. Ik kom uit 

Libanon en woon sinds 10 jaar in Nederland. Ik ben samen met mijn man en 2 kinderen (Daan 

14 jaar, 3e jaar 2TVWO en Rayan 11 jaar, groep 8) in 2009 vanuit Dubai naar Harderwijk 

verhuisd. Ik heb in al die jaren met veel plezier en enthousiasme op de Alfons Ariens geholpen 

met allerlei activiteiten in de klassen waar mijn jongens in hebben gezeten. 

Ook ben ik sinds 4 jaar lid van de           

oudervereniging om mij breder voor de 

school in te kunnen zetten voor binnen- en 

buitenschoolse activiteiten. Toen meester 

Bas mij vroeg om hier te komen werken 

hoefde ik daar niet zo lang over na te    

denken! 

Ik vind het altijd al fantastisch om met de 

kinderen en onderwijzers te werken en om 

ze op allerlei manieren te kunnen helpen en 

ondersteunen. Ik ben werkzaam op dinsdag 

en donderdag bij verschillende klassen waar 

ze mij op dat moment nodig hebben! Ik kijk 

ernaar uit om samen een gezellige tijd door 

te brengen!   

HULP  GEVRAAGD  

Beste ouders, 

Als school willen we graag een nieuwe bel aanschaffen: een automatische schoolbel die digitaal 

programmeerbaar is.  

Is er een ouder met kennis op dit gebied die ons kan helpen adviseren/installeren? Dan maken 

we graag gebruik van deze expertise! In dat geval graag een mailtje aan: 

e.vandelaarschot@alfonsariens.nl 

Namens het team alvast bedankt! 

Heeft u onze facebookpagina al bekeken?  

Hierop vindt u berichten over leuke         

activiteiten die bij ons op school hebben  

plaatsgevonden en nog veel meer!  

 KBS Alfons Ariëns  

WEEK  TEGEN  PESTEN  -  WIJ  DOEN  MEE !  



…maar ze moeten wel gedaan worden! We zijn pas net aan het nieuwe schooljaar begonnen en we willen nu al 
graag een beroep doen op de ouders van zowel de onder- als bovenbouw. Er worden op school elke week heel 

wat handdoeken, theedoeken, vaatdoekjes, etc. gebruikt. Afgelopen jaar werden die iedere vrijdag meegegeven 

aan een aantal ouders. Zij wasten alles in het weekend waarna wij ze weer heerlijk fris terug kregen op       

maandag. Fantastisch, nogmaals een bedankje richting die ouders!  

U voelt het al aankomen… Welke ouders zouden deze ‘schone taak’ op zich willen nemen? Wij zorgen ervoor 
dat de was steeds in een grote tas verzameld wordt. En als u liever doordeweeks wast in plaats van in het   

weekend, is dat uiteraard geen enkel probleem.  

Tot nu toe hebben we voor de onderbouw twee wasouders en voor de bovenbouw één. Het zou fijn zijn als zij 

wat versterking krijgen. Wie wil ze helpen?  

KLEINE  WASJES , GROTE  WASJES . . .  


