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Fietsenkeuring 1 oktober 

Start Kinderboekenweek  2 oktober  

Wieltjesdag onderbouw 4 oktober 

Studiedag 9 oktober 

Finale voorleeswedstrijd 10 oktober 

Herfstvakantie  21-25 oktober 

Nationaal schoolontbijt 6 november 

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 week 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?  

Vergeet niet dinsdag 1 oktober op de 

fiets naar school te komen! 

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  

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.  

OPROEP   

KLEUTERS  

De kleutergroepen zijn op zoek naar kleine   

poppetjes om te gebruiken tijdens het spel in de 

bouwhoek. Denk hierbij aan poppetjes van    

bijvoorbeeld Playmobil of iets anders van      

ongeveer dat formaat. Mocht u thuis nog iets 

voor ons hebben liggen, wij houden ons        

aanbevolen!  

De kleutergroepen zijn ook op zoek naar     

reservekleding in de maten 116 en 122. Mocht u 

thuis nog wat hebben liggen, kunt u het aan een 

van ons geven. Alvast bedankt. 

K INDERBOEKENWEEK   

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

Op woensdag 2 oktober zullen we de Kinderboekenweek met de kinderen openen. 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  5  EN  6  

NEDERLANDS   

OPENLUCHTMUSEUM  

ARNHEM  

24 SEPTEMBER  2019 


