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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 

Babynieuws! 
Hoera! Juf Charlotte en Patrick hebben  
afgelopen maandag een gezonde dochter 
gekregen. Ze heet Evi. We wensen ze heel 
veel geluk en plezier samen! 

 

 

 

 

 

Voor ons is het ook nog even een  

verassing wat voor fruit we gaan krijgen! 

Kinderboekenweek 

De afgelopen weken doken we de  
geschiedenis in met het thema van de  
Kinderboekenweek: ‘En toen?’ 

Groepsdoorbrekend gingen we aan de 
slag met ons eigen Alfons Ariëns museum. 
Afgelopen week is de tentoonstelling  
geopend en konden de kinderen een kijkje 
nemen bij elkaars museum. Dat ze echt 
prachtig zijn geworden is op de foto’s wel 
te zien! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bij de start van de Kinderboekenweek kon 
iedereen meedoen aan een fotocollage 
wedstrijd. Weten jullie nog? Ook de juffen 
en de meesters waren ooit klein. Maar wie 
is nou eigenlijk wie? Vrijdag zijn de prijzen 
uitgereikt. 

Mara van Ree en Roos en Bas Houtman 
kunnen in de herfstvakantie lekker lezen in 
hun nieuwe boek!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoeveel batterijen heb jij 

in huis?! 
Wist je dat een gemiddeld Nederlands 
huishouden maar liefst 118 batterijen in 
huis heeft? Ja, ook jij hebt zoveel  
batterijen in huis! Vol, leeg of in gebruik. 
Denk maar eens aan je huishoudelijke  
apparaten, zoals de rookmelder,  
kookwekker of afstandsbediening. Of  
afgedankte apparaten op zolder waar nog 
batterijen in zitten. En vergeet niet alle 
laatjes waarin nog losse batterijen liggen. 
Ga dus op speurtocht in elk vertrek van 
het huis en gebruik hierbij de  
handige thuisteller. 

Heb je lege batterijen gevonden? Doe 10 
lege batterijen samen met je naam, adres, 
telefoonnummer en e-mailadres in een 
zakje. Lever deze in op school en 
maak kans op mooie prijzen. 

Workshop programmeren 

‘Lego WeDo’ 

Afgelopen week hebben groep 5 en groep 
4/5 een workshop programmeren gevolgd 
op school. Sarah Roos, media consulent 
van bibliotheek NW-Veluwe, kwam deze 
les verzorgen.  
De kinderen waren erg enthousiast. Hierbij 
een impressie van de activiteit: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Namens het hele team, 
wensen we jullie een  

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

