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Startgesprekken 

Week tegen het pesten  

Kinderpostzegelactie  

Studiedag - De kinderen zijn vrij 

Start kinderenboekenweek  

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

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 

Hoofdluis: Liever niet! 
Na elke vakantie komen de luizenouders 

alle kinderen even controleren op  

hoofdluis. In verband met de corona  

maatregelen mogen er geen ouders in de 

school. Hierdoor hebben we besloten de 

luizencontrole buiten te doen. Tussendoor 

zullen de luizenouders elke keer hun  

handen ontsmetten. Wordt er hoofdluis  

gesignaleerd, kijkt de leerkracht altijd even 

mee. Zijn het lopende luizen, neemt de 

leerkracht direct contact op met de  

ouders. Het kind moet dan worden  

opgehaald en direct worden behandeld. 

Het mag dus niet meer terug de klas in. 

Zouden we dit toelaten, lopen de luizen 

weer over naar een ander kind en komen 

we niet van de luizen af. 

Na een shampoo behandeling is het van 

het grootste belang dat u twee keer per 

dag de haren gaat kammen met een  

speciale stofkam/luizenkam. Daarnaast 

goed kijken of u neten ziet (witte,  

plakkerige bolletjes die aan het haar  

geplakt zitten). Deze moeten eruit gehaald 

worden met de nagels. Doe je dit niet, 

worden dit weer luizen en begint alles 

weer van voren af aan. 

Zijn er vragen, kom gerust even langs! 

Juf Paula (groep 3A) 

Schoolfruit 
Vanaf deze week ontvangen wij weer fruit. 

Eerst ontvangen wij fruit vanuit de  

gemeente. Dit is twee keer in de week en 

zal op woensdag en donderdag gegeten 

kunnen worden. Vanaf 11 november tot 16 

april is er schoolfruit vanuit de EU. Dit zal 

drie keer in de week zijn, namelijk op de 

woensdag, donderdag en vrijdag. In de 

weekinfo zal komen te staan welk fruit er 

die week is.   

Oproep! 
Voor in de Kinderboekenweek zijn we op 

zoek naar etalagepoppen om aan te  

kleden in het (geschiedenis)thema van dit 

jaar: ‘En toen?’ Wie heeft er voor ons  
etalagepoppen te leen of te koop voor 

een klein prijsje? Wilt u dit laten weten aan 

de werkgroep Kinderboekenweek?  

Marije groep 3, Elise groep 8 of Ellen 

groep 4/5  

Kleine wasjes, grote wasjes.. 
…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 week 

meegegeven aan een aantal ouders. Zij 

wasten alles, waarna het weer heerlijk fris 

mee naar school genomen werd.  

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. Als u liever 

doordeweeks wast in plaats van in het 

weekend, is dat uiteraard geen enkel  

probleem. Enthousiaste wasouders mogen 

zich bij de groepsleerkracht aanmelden. 

Mochten er meerdere ouders zijn, dan 

krijgt u bij toerbeurt de was mee. 

Vacature groep 7 

Wij zijn op zoek naar een nieuwe collega 

voor groep 7. Mogelijk heeft u de vacature 

al op één van onze social media voorbij 

zien komen, maar wij delen deze ook op 

deze manier met jullie. Kent of bent u  

iemand die op zoek is naar een leuke baan 

binnen het onderwijs? Bekijk onze  

vacature dan eens.  

Klik hier voor de vacature 

 

 

 

Deze week krijgen we mandarijn en 

snoeptomaatjes! 

Schoolreisje en schoolkamp 
De schoolreis voor de groepen 1 tot en 

met 4 zal verplaatst worden naar een  

moment later in het schooljaar. U wordt 

hierover later geïnformeerd. 

Van 12 tot en met 15 oktober stond het 

schoolkamp gepland voor de groepen 5 

tot en met 7. De maatregelen rondom  

Corona zijn nog van kracht. Aangezien er 

naast de leerlingen ouders en  

leerkrachten meegaan, willen wij geen  

risico nemen. Daarom hebben wij  

besloten om het kamp te verplaatsen. Van 

6 tot en met 9 april hebben wij de  

Aalbertshoeve in Ermelo gereserveerd. 

Ook dit blijft onder voorbehoud. De  

actualiteit moet het natuurlijk toelaten. 

Wij hebben goede hoop! In het voorjaar 

hoort u meer van ons. 

Hemel en aarde 

Op de Alfons Ariëns werken wij met de  

methode hemel en aarde voor godsdienst 

en levensbeschouwing. De periode tussen 

de zomervakantie en de herfstvakantie 

heeft als thema ‘reis’. De ouderbrief  

passend bij dit thema kunt u hier lezen.  

https://alfonsariens.nl/schoolkalender/
https://alfonsariens.nl/schoolkalender/
https://www.facebook.com/KBS-Alfons-Ari%C3%ABns-519436258504758/
https://www.instagram.com/kbsalfonsariens/?hl=nl
https://alfonsariens.nl/wp-content/uploads/2020/09/vacature-AA-groep-7.pdf
https://alfonsariens.nl/wp-content/uploads/2020/09/HenA_20-1_Ouderbrief_en_Gedicht.pdf

