
14 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 weer naar Spanje, dus wij zijn 

weer 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: ananas 

donderdag: waspeen 

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 

 

Stichting leergeld  

Randmeren en  

stichting Jarige Job 

Beste ouders, 

Graag attenderen wij jullie op de volgende 

stichtingen: 

Stichting Leergeld Randmeren. 

Leergeld Randmeren is een stichting die 

kinderen financieel ondersteunt, zodat 

zij kunnen meedoen aan school-, sport en 

cultuuractiviteiten. Steeds meer kinderen 

in de gemeenten kunnen om financiële  

redenen niet meedoen aan deze  

activiteiten. Momenteel groeien in de  

gemeenten Harderwijk, Ermelo, Putten en 

Zeewolde 1 op de 10 kinderen op in  

armoede. De missie van Leergeld  

Randmeren is om deze kinderen (weer) te 

laten meedoen en om sociale uitsluiting 

van kinderen te voorkomen!  

Leergeld Randmeren biedt kansen aan  

kinderen in de leeftijd van 4 t/m 18 jaar om 

te kunnen deelnemen aan binnen- en  

buitenschoolse activiteiten. 

Door ondersteuning van Leergeld kunnen 

kinderen mee op schoolreis, hun  

zwemdiploma halen of op muziekles.  

Daarnaast ondersteunen zij regelmatig bij 

de aanschaf van een laptop, sportkleding 

en/of een (tweedehands) fiets. Allemaal 

normale levensbehoeften, waardoor  

kinderen zich kunnen ontplooien,  

ontwikkelen en het gevoel hebben er bij te 

horen.  

Voor meer informatie en het doen van een 

aanvraag, zie de website 

https://www.leergeld-randmeren.nl/ 

Stichting jarige job 

In Nederland zijn er tienduizenden  

kinderen die hun verjaardag niet kunnen 

vieren, omdat er thuis geen geld voor is. 

Op de mooiste dag van het jaar krijgen  

deze kinderen geen cadeautje, hangen er 

geen slingers en ballonnen en kunnen zij 

niet trakteren op school. Uit schaamte  

melden ze zich soms zelfs ziek. Stichting 

Jarige Job helpt deze kinderen door het 

geven van een verjaardagsbox. Hierin zit 

alles wat nodig is voor een echte  

verjaardag, thuis én op school! 

Voor meer informatie en het doen van een 

aanvraag, zie de website 

https://www.stichtingjarigejob.nl/ 

Uiteraard kunt u op de website ook lezen 

wat u kunt doen om te helpen! 

Heeft u vragen over bovenstaande, kunt u 

natuurlijk altijd terecht bij de leerkracht van 

uw kind! 

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

