
5 oktober 2020 

Belangrijke Data 
17 - 25 oktober 

4 november 
6 - 13 november 

11 november   

Herfstvakantie  
Nationaal schoolontbijt 
Week van mediawijsheid 
Sint Maarten 

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 

Kinderboekenweek  

‘En toen?’ We duiken deze  
Kinderboekenweek de geschiedenis in! 

Wist je dat?  

Theatergroep Kwartet vrijdagochtend 
heeft gezorgd voor een ludieke opening 
van de Kinderboekenweek. Ze namen ons 
op een geweldige manier mee in de  
wereld van boeken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wist je dat? 

We op school twee ‘kamertjes van  
vroeger’ hebben ingericht waar van alles 
te bekijken is. 

Wist je dat? 

We ons eigen Alfons Ariëns museum gaan 
maken met schoenendozen en we op 
woensdag 14 oktober de tentoonstelling 
in de school met elkaar gaan bekijken.  

Wist je dat? 

Sarah Roos van de bibliotheek in alle  
klassen is geweest om te vertellen over de 
nieuwste kinderboeken. 

Wist je dat? 

Je ons kunt helpen met ‘Sparen voor de 
schoolbieb’. Koop een kinderboek bij een 
Bruna winkel en lever de kassabon in op 
school. Wij kunnen met de ingeleverde 
bonnen korting krijgen op nieuwe boeken 
voor onze schoolbibliotheek. 

Wist je dat? 

Wij vroeger ook klein zijn geweest? Raad 
je mee? Zet de cijfers onder elkaar en  
noteer de naam van de juf of meester. 
Nog een tipje van de sluier: er doet een 
mystery guest mee! Raad jij ze allemaal, 
dan ben jij misschien de gelukkige winnaar 
die een boek in ontvangst mag nemen! 

Kinderen van de onderbouwlocatie (groep 
1 t/m 4) kunnen hun oplossing mailen 
naar: m.krukkert@alfonsariens.nl.  
Kinderen van de bovenbouwlocatie (groep 
4/5 t/m 8) kunnen hun oplossing mailen 
naar: e.linde@alfonsariens.nl of 
e.mulder@alfonsariens.nl 
 

Foto’s van juffen/meesters van de  
onderbouw: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Foto’s van juffen/meesters van de  
bovenbouw:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze week krijgen we mandarijn en  

snoeptomaatjes! 

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

