
WEEKINFO 
17 februari 2020 

Belangrijke Data 
12-19 februari 

19 februari 

 

21 februari 

 

 

24-28 februari 

9 maart 

 

25 maart 

9 april    

Ouder-kindgesprekken 

Tentoonstelling werkstukken  

verrijkingsklas 

Carnaval 

Studiemiddag - kinderen zijn om 

12 uur vrij  

Voorjaarsvakantie 

Studiemiddag kleuters - groep 1 

en 2 is om 12 uur vrij 

Grote rekendag 

Studiedag - kinderen zijn vrij 

Bekijk de volledige kalender op onze website: 
www.alfonsariens.nl 

 

 
 

Woensdag: waspeen 
Donderdag: mandarijn 

Vrijdag: peer 
 

#schoolfruit 

Carnaval 2020 
 

Zottenweek (ma 17/02 t/m vr 21/02)  

 

Maandag 17/02: Kom in je pyjama, onesie 

of badjas! We gaan een dagje  

lekker-lui-leren vandaag!  

Dinsdag 18/02: De chique dag. Trek je  

allermooiste kleren aan, alsof je naar een 

bruiloft gaat.  

Woensdag 19/02: Schminkdag. Vlaggetjes 

op je wangen, een rode neus als clown of 

kom jij als piraat? Vandaag staat ook jouw 

juf of meester geschminkt voor jou paraat! 

Donderdag 20/02: Opposite Day! Oftewel 

Andersomdag! Schoenen aan de  

verkeerde voeten, broek achterstevoren, 

sokken aan je handen. Bedenk het maar!  

Vrijdag 21/02: Verkleed naar school!  

Vandaag hoef je alleen maar drinken mee 

te nemen, voor een tien-uurtje wordt  

gezorgd! De kinderen zijn om 12 uur vrij, 

in verband met een studiemiddag voor de 

leerkrachten.  

 

Hulp gezocht!  

Wie vindt het leuk om de podia aan te  

kleden voor de 21ste? We willen hier op 

donderdagmiddag 20 februari na  

schooltijd mee aan de slag. Graag  

opgeven bij de leerkracht.  

Inzamelactie Australie 
 

Begin dit kalenderjaar startte Mason uit 

groep 5a een inzamelactie voor Australië. 

Met een volle kar met lege flessen ging 

hij  elke week naar de supermarkt. Veel  

kinderen steunde deze actie en leverden 

lege flessen in bij Mason. Dit maakt dat hij 

eind januari het prachtige bedrag van 344 

euro heeft kunnen doneren aan Australië. 

Super gedaan Mason! Hopelijk kunnen er 

veel dieren geholpen worden door jouw 

initiatief en de hulp van de Alfons  

Heeft u onze facebook- en instagrampagina al bekeken? 

Hierop vindt u berichten over leuke activiteiten die bij 

ons op school hebben plaatsgevonden en nog veel meer!  

KBS Alfons Ariëns • Kamillemeen 1 • 3844 HZ Harderwijk 

Voorleeswedstrijd Harderwijk  
12 februari 2020 

 

Gijs Houtman, Ik heb bij de  

voorleeswedstrijd van Harderwijk de Alfons 

Ariëns vertegenwoordigd. En ik ben 3e van 

Harderwijk geworden. Maar was wel de 

beste jongen van Harderwijk. Het was een 

hele toffe ervaring. Er waren 15  

deelnemers en die moesten allemaal een 

stukje voorlezen uit hun uitgekozen boek. 

Ik heb voorgelezen uit de fantastische  

meneer vos. Ik heb dit boek gekozen  

omdat er allemaal soorten stemmetjes in 

zitten. En natuurlijk ook omdat het een  

super leuk boek is. Echt een aanrader. 

Maar bij het voorlezen zat ook een jury.  

Deze jury bestond uit drie mannen. De 

wethouder van Harderwijk, de stadsdichter 

van Harderwijk en iemand die in de Bruna 

van Harderwijk werkt.   

Groeten Gijs Houtman - Groep 8A  

Gevonden voorwerpen 
 

Mist u al een tijdje een kledingstuk, 

schoen, gymtas, handschoenen of andere 

zaken van uw zoon of dochter? 

De gevonden voorwerpen kunnen alleen 

nog deze week uitgezocht worden,  

daarna wordt het naar het goede doel  

gebracht. 
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