
30 november 2020 

Belangrijke Data 
4 december 

17 december 

21 december - 1 januari 

22 januari 

25 januari  

Sinterklaasfeest 

Kerstviering 

Kerstvakantie 

Vrije dag groep 1/2  

Vrije dag groep 1/2 

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 weer in het land!  

Hieronder volgt een kort overzicht van de 

belangrijkste activiteiten. 

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: waspeen 

donderdag: snacktomaat 

vrijdag: peer 
 

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 

 

Verkeersveiligheid  

Vanuit de gemeente is er een klein budget 

(1000 euro) voor kleine aanpassingen  

rondom de school om de  

verkeersveiligheid te optimaliseren. Ziet u 

als ouders een verkeersonveilige situatie  

bij ons op school, wilt u dit dan aan Bas  

doorgeven? Dan kunnen we een aanvraag 

doen en mogelijk budget hiervoor  

ontvangen. Alvast bedankt voor uw  

mogelijke input. 

Ouders in de school 
Wilt u erop letten dat u als ouders alleen 

de school in komt wanneer u bijvoorbeeld 

een gesprek heeft?  

Uw kind later brengen of eerder ophalen: 

graag afzetten bij de deur. 

We proberen het aantal niet noodzakelijke 

bewegingen in de school nog steeds zo 

klein mogelijk te houden. 

Bedankt voor uw medewerking. 

Voorleeswedstrijd 

Afgelopen donderdag gingen de winnaars 

uit de groepen 5/6 en 7/8 onderling de 

‘voorlees-strijd’ aan. Uit de groepen 5/6 
deden mee: Dean uit 5a, Melissa uit 4/5b, 

Veerle uit 6a en Jesper uit 6b. Uit de  

groepen 7/8 deden mee: Noor uit 7a, Isa 

uit 7b, Chelsey uit 8a en Neva uit 8b. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op een mooie stoel mochten ze op het  

podium voorlezen aan de andere kinderen. 

En dan was er ook nog een jury. Deze  

bestond voor groep 5/6 uit Sandy 

(administratie) en meester Bas en voor 7/8 

uit Sandy en Marianne (ICT). Ook de  

kinderen van groep 7/8 mochten  

meestemmen.  

 

Er is prachtig voorgelezen en het was erg 

spannend, maar Dean uit 5a en Noor uit 7a 

gingen er met de winst vandoor. Van harte 

gefeliciteerd allebei! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noor mag, als winnaar van de groepen 7 

en 8, namens de Alfons Ariëns, door naar 

de vervolgronde. Ze zal het gaan opnemen 

tegen de winnaars van de andere scholen 

uit Harderwijk. Noor, we wensen je alvast 

heel veel succes en plezier!  

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

