
7 december 2020 

Belangrijke Data 
17 december 

21 december - 1 januari 

22 januari 

25 januari  

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 

Kerst 

Beste ouders,  

Sinterklaas is nog maar net terug naar 

Spanje, maar wij zijn inmiddels al druk  

bezig met de voorbereidingen van de  

jaarlijkse kerstviering!  

Een paar belangrijke punten:  

• Dit jaar zullen we kerst vieren op  

donderdag 17 december. We volgen 

de gewone schooltijden van 8.15  

uur tot 14.15 uur.  

• Deze dag nemen de kinderen zelf 

eten en drinken mee voor 10 uur. 

Voor de lunch hoeven ze niks mee te 

nemen! Allergieën kunnen via de  

leerkracht worden doorgegeven.  

• We willen ’s morgens kerstbakjes  

maken met de kinderen. Voor het 

groen wordt gezorgd. De kinderen 

nemen zelf een bakje met oase en 

versiering mee. Dat mag woensdag 

16 december al worden ingeleverd in 

de klas in een plastic tas voorzien van 

naam.  

We hopen op een feestelijke dag!  

Met vriendelijke groeten,  

Juf Irma, juf Esther en juf Janneke  

 

 

woensdag: gele meloen 

donderdag: sinaasappel 

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 

 

Oproep voor een  

kinderkoor met kerst 

Dit jaar zal er in de kerk geen gezinsviering 

zijn i.v.m. de corona-maatregelen. In plaats 

hiervan is er een route rondom een  

kerstverhaal door de kerk voor ouders/

grootouders en kinderen. Het zou heel 

leuk zijn als er kinderen zouden zingen  

tijdens deze kerstroute. 

Daarom vragen wij (Ankie en Ellen) via  

deze oproep kinderen om mee te doen 

met een eenmalig kerstkoor.  

We repeteren op 24 december van 11.00 

tot 12.00 uur. De kerstroute start om 16.00 

uur en duurt tot 17.30 uur.  

De mensen lopen van afbeelding naar  

afbeelding en lezen zo het kerstverhaal, 

ondertussen zingt het kinderkoor óf is er 

muziek. Er mogen steeds maar 30 mensen 

in de kerk aanwezig zijn. De kinderen  

zingen een aantal kerstliedjes, afgewisseld 

door pianospel van een pianist. We hopen 

dat veel kinderen zin hebben om hieraan 

mee te werken. 

De kinderen kunnen zich opgeven bij  

Ellen Kempers: eam.kempers@gmail.com 

of Ankie Huijsmans: 

a.huijsmans@wolderweide.nl 

Vriendelijke groet, Ankie en Ellen. 

Nieuwsbrief Zeeluwe 

Als school vallen wij onder het  

samenwerkingsverband Zeeluwe. Klik hier 

om de nieuwsbrief van Zeeluwe van de 

maand december te lezen.  

Handige (groot)ouder  

gezocht! 
Eén van de fietsen van de kleuters is kapot. 

Wij zoeken een (groot)ouder die een  

helpende hand kan bieden en het fietsje 

kan maken. Alvast bedankt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/2020/12/nieuwsbrief-Zeeluwe-december-2020.pdf

