
20 september 2021 

Belangrijke Data 
15 - 22 september 

23 september 
27 september -  

1 oktober 
27-28 september 
28-29 september 

29 september 
30 september 

1 oktober 

Startgesprekken 
Sportkaravaan groep 3-4 
Week tegen pesten 
 
Schoolkamp groep 7 
Schoolkamp groep 5-6 
Start verkoop kinderpostzegels 
Schoolreisje groep 1-4 
Schoolreisje groep 8 

Bekijk de volledige kalender op onze website: 
www.alfonsariens.nl 

Oproep Kinderboekenweek 

Het lijkt ons erg leuk en toepasselijk als er 
in de Kinderboekenweek in iedere klas 
een ouder komt vertellen over zijn of haar 
beroep. Welke ouders lijkt dit leuk om te 
doen? We hebben 14 groepen, dus hopen 
natuurlijk op net zoveel aanmeldingen!  

 

 

 

Woensdag: appel 

Donderdag: snoeppaprika 
 

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 

Bericht vanuit de MR 
De stemmen zijn geteld, de uitslag is  
binnen. Het online stemmen via  
Stemweb.nl was voor ons helemaal nieuw, 
maar volgens mij was het duidelijk en  
eenvoudig.  

Van de 235 stemgerechtigden hebben 79 
een stem uitgebracht. Dat is een opkomst 
van 33,6%.  

Met 55 stemmen is Erika Roelofs door u 
verkozen tot nieuw lid  van de MR. Langs 
deze weg wil ik haar van harte feliciteren 
en welkom heten in de MR. Rivka Rooze 
heeft 24 stemmen behaald, haar wil ik  
bedanken voor haar deelname en  
enthousiasme. 

De eerstvolgende MR vergadering is 21 
september. Mocht u iets ter sprake willen 
brengen, neem dan gerust contact met 
een van ons op. 

Met vriendelijke groet, 
Lianne Huis in ‘t Veld 
Voorzitter MR Alfons Ariëns 

Voorstellen Beweegteam 

Graag stel ik mijzelf voor als Bas  
Bronkhorst. Ik ben 18 jaar en woon in  
Garderen. Mijn grootste hobby is sporten 
in het algemeen, maar voetbal en naar de 
sportschool gaan zijn wel de twee die ik 
het meest doe. Ik voetbal bij het  
combinatieteam Prins Bernard/
Veluwse Boys in de jeugd onder 19-1.  
Verder geef ik nog trainen aan de jeugd 
onder 15. Mocht ik daarna nog tijd over 
hebben stap ik heerlijk op de racefiets om 
een lekker rondje te gaan fietsen. Dit jaar 
volg ik de opleiding Sport en Bewegen  
niveau 4 in Harderwijk. Mijn profielkeuze 
is SBG (sport en bewegen en  
gezondheid). Ik loop dit jaar stage bij GA! 
Harderwijk met Casper van Dam als  
stagebegeleider. Ik kijk uit naar dit nieuwe 
avontuur en wil mij er volledig voor  
inzetten! 

Mijn naam is Jesse Hoekstra. Ik ben 19 jaar 
en ik woon in Putten. Ik zit op school bij 
Landstede Sport en Bewegen niveau 4. Dit 
is mijn examenjaar en ik wil hierna graag 
de CALO doen. Dit jaar ga ik stage lopen 
bij GA! Harderwijk. Dit is het 2e jaar dat ik 
stage loop bij GA! Harderwijk. Mijn  
grootste hobby is voetbal. Ik voetbal bij FC 
Horst in het 1ste. Ik ben ook trainer en ik 
geef training aan de JO12-1 van FC horst.  

Ik ben Hilde Jonkman en ik ben 18 jaar oud 
en ik woon in Dronten. Ik zit in het derde 
jaar van  Landstede Sport en Bewegen, en 
ik doe niveau 4. Ik zit sinds dit seizoen op 
handbal en ik heb eerder 13 jaar op  
wedstrijdzwemmen gezeten. En ik loop dit 
jaar stage bij Ga Harderwijk.  

Mijn naam is Maud van der Horst, 18 jaar 
en woonachtig in Voorthuizen. Ik volg de 
opleiding Sport & Bewegen in Harderwijk, 
hier zit ik in het derde leerjaar. Voor mijn 
opleiding loop ik dit jaar stage bij GA!  
Harderwijk onder leiding van Casper van 
Dam. Ik vind het super om kinderen van de 
basisscholen les te geven. Ook vind ik het 
leuk om toernooien, evenementen en  
beweegactiviteiten op te zetten! Ik heb 
passie voor bewegen en samenwerken 
(met kinderen). Ik ben super gek op het 
spelen van hockey. Dit doe ik sinds mijn 
vijfde bij de hockeyclub MHC Barneveld. 
Vanaf mijn 14e speel ik in het eerste dames 
elftal van de club en dit blijf ik hopelijk nog 
jaren doen! 

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 

Bloembollen de grond in! 
Om het prachtige schoolplein bij de  
bovenbouw volgend jaar nog meer op te 
fleuren zijn vrijdag “deskundig” vele  
tientallen bollen de grond in gegaan. Nu 
afwachten tot het voorjaar! 

Hoveniers groep 8a  

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

