
16 november 2020 

Belangrijke Data 
19 november 

24 november  

4 december 

17 december 

21 december - 1 januari 

Adviesgesprekken groep 8 

Adviesgesprekken groep 8  

Sinterklaasfeest 

Kerstviering 

Kerstvakantie 

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 

Sinterklaas 

Sinterklaas is bijna weer in het land!  

Hieronder volgt een kort overzicht van de 

belangrijkste activiteiten. 

Schoen meenemen 

De groepen 1 t/m 8 mogen op dinsdag 24 

november hun schoen zetten op school. 

Vanaf maandag 23 november mag de 

schoen meegenomen worden.   

Tentoonstelling surprises 

De bovenbouw (groep 5 t/m 8) heeft  

lootjes getrokken in de klas. Op  

donderdag 3 december nemen zij hun  

surprise mee naar school. Deze worden 

tentoongesteld en de kinderen gaan dit 

van elkaar bekijken.   

Sinterklaas op school 

Vrijdag 4 december zal Sinterklaas een  

bezoek brengen aan de onderbouw van 

onze school. De kinderen van de groepen 

1 t/m 8 hoeven alleen hun eigen  

lunchpakketje (incl. drinken) mee te  

nemen. Het 10-uurtje krijgen ze van de  

oudervereniging.   

Er is dit jaar geen intocht i.v.m.  

Coronamaatregelen.  

Wij kijken uit naar een gezellige dag!  

Groeten van de Sinterklaascommissie   

 

 

woensdag: meloen 

donderdag: tomaat  

vrijdag: appel 
 

Maakt u zelf een inschatting of dit voor uw kind voldoende 

is en of hij/zij het lust. Geef anders wat (extra) fruit mee. 

#schoolfruit 

 

Schoolfruit 

Afgelopen week is het schoolfruit van de 

EU van start gegaan. Dit betekent dat uw 

kind op woensdag, donderdag en vrijdag 

groente of fruit op school krijgt. In de 

weekinfo komt te staan welk fruit er op 

welke dag is.  

Maakt u zelf een inschatting of uw kind dit 

lust en ook of het voldoende is voor uw 

kind. Zo niet, geef dan (extra) fruit mee.  

Via www.euschoolfruit.nl vindt u extra  

informatie over dit eu-project. Ook staan 

hier leuke tips en weetjes in. Wist u  

bijvoorbeeld dat kinderen soms pas na  

10-15 keer proberen gewend zijn aan  

een onbekende smaakt? 

Wij stimuleren kinderen de verschillende 

soorten te proeven. 

Aanmelden broertjes/zusjes 

Het is nog vroeg in het jaar, maar toch zijn 

wij al aan het kijken naar de  

leerlingaantallen van 2021-2022. Heeft u 

thuis een zoon of dochter die volgend 

schooljaar 4 jaar wordt en kiest u  

wederom voor de Alfons Ariëns? Dan  

willen wij u vragen om uw kind alvast in te 

schrijven. Een inschrijfformulier kunt u  

krijgen via één van onze leerkrachten of 

bij Bas.   

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

