
WEEKINFO 
16 maart 2020 

Belangrijke Data 
25 maart 

8 april 

9 april 

10 - 13 april 

17 april 

24 april 

27 april - 8 mei    

Grote rekendag 

Paasviering 

Studiedag - kinderen zijn vrij 

Paasweekend 

Excursie groep 8 

Koningsspelen 

Meivakantie 

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

 

 
 

Woensdag: watermeloen 
Donderdag: grapefruit 

Vrijdag: sinaasappel 
 

#schoolfruit 

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 

Workshop kinderrechtenNU 

Geachte ouder(s), verzorger(s), 

Op maandag 23 en vrijdag 27 maart zal er 

op school voor de tweede keer aandacht 

worden besteed aan de kinderrechten. De 

leerlingen uit groep 7 en 8 van onze 

school zullen deelnemen aan de  

workshop: 

Wat hebben kinderen nodig om op te 

groeien?  

Tijdens deze workshop spelen de kinderen 

o.a. in kleinere groepen het  

KinderrechtenNU-vragenspel. 

Vorig jaar januari hebben deze groepen 

voor de eerste keer bovenstaande  

workshop gevolgd. De kinderen en  

leerkrachten waren toen allemaal  

enthousiast! 

De workshop vindt in de klas plaats met 

de projectleider, Lotte (intern begeleider), 

drie medewerkers van de GGD en de  

leerkracht. 

Tijdens de workshop vindt de presentatie 

plaats van de Kinderrechtenchecklist. Het 

doel is om met kinderen en volwassenen 

te ontdekken wat kinderen aangeven  

nodig te hebben om op te groeien.  

Door het spelen van het  

KinderrechtenNUspel, leren de kinderen 

elkaars mening en leefomgeving beter 

kennen en daardoor elkaar (nog) meer  

respecteren. De Kinderrechtenchecklist 

komt in de klas te hangen. 

Onze school vindt het belangrijk kinderen 

meer kennis over het  

kinderrechtenverdrag mee te geven. 

Om dit te kunnen realiseren is het  

belangrijk dat kinderen goed begrijpen 

waar het verdrag voor staat.  

Meer informatie kunt u vinden op de site: 

https://kinderrechtennu.nl/  

We hopen dat we u volledig hebben  

geïnformeerd, 

 

Met vriendelijke groet, 

Team Alfons Ariëns  
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