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Startgesprekken 18-25 september 

Week tegen het pesten 23-27 september 

Schoolreisje groep 5/6 24 september 

Start verkoop            

kinderpostzegels 

25 september 

Schoolreisje groep 3/4 26 september 

Fietsenkeuring 1 oktober 

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 

F IETSENKEURING  GROEP  3  T /M  8  

Dinsdag 1 oktober worden de fietsen van de leerlingen uit groep 3 t/m 8 gecontroleerd door 

vrijwilligers van Veilig Verkeer Nederland. Deze controle vindt jaarlijks plaats aan het begin 

van de herfst. De tijd breekt weer aan dat de kinderen regelmatig in het donker de weg op 

gaan; ’s ochtends naar school en ’s avonds naar een training.  

 

De kinderen hebben nog een kleine twee weken de tijd om hun fiets zelf te controleren: Zijn 

ze zichtbaar in het donker? Wilt u helpen om de verlichting, reflectoren, de bel en de remmen 

te controleren en eventueel te repareren? Op vrijdagmiddag 27 september repareren de  

fietsenmakers gratis de fiets(verlichting). 

Vergeet niet dinsdag 1 oktober op de 

fiets naar school te komen! 

WEEK  TEGEN  PESTEN  

23 T /M  27 SEPTEMBER  

Het begin van het schooljaar is hét moment om te werken aan een gezellige en veilige groep. 

De Week Tegen Pesten helpt scholen daarbij. Jaarlijks doen meer dan 1000 scholen in het 

primair- en voortgezet onderwijs mee. Elk jaar staat een ander thema centraal. Dit jaar is het 

thema: Wees een held, met elkaar. Iedereen die een positieve bijdrage levert aan de groep is 

een held: leraar én leerlingen. 

De Alfons Ariëns doet ook mee aan de Week Tegen Pesten. In alle groepen zal er met    

verschillende activiteiten aandacht besteed worden aan het thema van dit jaar.  

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 !  

HERINNERING  OUDERBIJDRAGE  

Een aantal weken geleden ontving u van de oudervereniging een brief over de vrijwillige    

ouderbijdrage van dit schooljaar. Een heel aantal ouders heeft dit bedrag overgemaakt, maar er 

ontbreken ook nog wat betalingen.  

Vriendelijk verzoeken wij u de ouderbijdrage van € 42,50 per kind over te maken op        

rekeningnummer NL69 INGB 0001 8506 05, t.n.v. OV Alfons Ariëns te Harderwijk, onder 

vermelding van voor- en achternaam van uw kind(eren) en de groep.  

Als u vragen heeft over de besteding van de ouderbijdrage of als er (financiële) bezwaren zijn 

om de bijdrage voor uw kind(eren) te voldoen, vragen wij u vriendelijk dit te mailen naar                                    

penningmeester.ov@alfonsariens.nl of even binnen te lopen bij Bas de Vente. Alvast hartelijk 

dank.  



…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.  

Bij de onderbouw zijn er voldoende aanmeldingen. Bedankt! Bij de bovenbouw is er nog maar één aanmelding . 

Wie helpt ons?  

KLEINE  WASJES , GROTE  WASJES . . .  

K INDERBOEKENWEEK   

De Kinderboekenweek is dit jaar van 2 t/m 13 oktober. Het thema is ‘Reis mee!’  

Om de school te versieren krijgen alle kinderen op maandag 23 september een leeg ‘wagonnetje’ mee naar huis. Hier mag een foto op geplakt worden van 

elk kind met zijn/haar lievelingsboek. Graag krijgen we het vlaggetje vrijdag 27 september terug zodat we deze tot een mooie ‘trein’ kunnen maken.  

Op woensdag 2 oktober zullen we de Kinderboekenweek met de kinderen openen op het plein van de onderbouw. Op vrijdag 4 oktober mogen de     

onderbouwkinderen op wieltjes naar school komen (fiets, step, skeelers, etc.) en zullen bij de bovenbouw in de eigen klas de voorrondes van de             

voorleeswedstrijd zijn. Op dinsdag 8 oktober gaan we ‘hutje lezen’. Hierbij worden de onder- en bovenbouwgroepen aan elkaar gekoppeld. Kinderen mogen 

op deze dag een deken of kussen meenemen waarmee we een hut gaan bouwen. In deze hut wordt daarna lekker gelezen! Donderdag 10 oktober is de 

finale van de voorleeswedstrijd van de bovenbouw. Vrijdag 11 oktober sluiten we de Kinderboekenweek af. Alle leerkrachten gaan deze dag voorlezen in 

een andere groep.  

Ook op de andere dagen zullen er leesactiviteiten plaatsvinden.  

In de Kinderboekenweek beginnen we met de maandelijkse boekpromotie vanuit de bibliotheek in de groepen 3 t/m 8.  

Alles op een rij:  

Maandag 23-9   ‘Wagonnetje’ mee 

Vrijdag 27-9   ‘Wagonnetje’ inleveren bij de leerkracht 

Woensdag 2-10               Opening Kinderboekenweek 

Vrijdag 4-10   Wieltjesdag (onderbouw), voorrondes voorleeswedstrijd (bovenbouw) 

Dinsdag 8-10   ‘Hutje lezen’ (deken of kussen mee) 

Donderdag 10-10   Finale voorleeswedstrijd (bovenbouw) 

Vrijdag 11-10   Afsluiting Kinderboekenweek 

SCHOOLREISJE  GROEP  1 /2  MALKENSCHOTEN   






