
11 oktober 2021 

Belangrijke Data 

6 - 17 oktober 
14 - 15 oktober 
18 - 22 oktober 

2 november 
4 november 

5 - 12 november 
5 november 

10 november 
11 november 

Kinderboekenweek 
Project cultuurkust groep 7 + 8  
Herfstvakantie 
Groep 8 informatieavond VO  
Project cultuurkust groep 5 + 5/6 
Week van de mediawijsheid 
Theater Kwartet 
Studiedag - kinderen zijn vrij 
Sint Maarten 

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

 

 

 

Woensdag: banaan 

Donderdag: snoeptomaat 
 

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 

Hoofdluis: Liever niet! 
Na elke vakantie komen de luizenouders 
alle kinderen controleren op hoofdluis. 
Wordt er hoofdluis gesignaleerd, kijkt de 
leerkracht altijd even mee. Zijn het  
lopende luizen, neemt de leerkracht direct 
contact op met de ouders. Het kind moet 
dan worden opgehaald en direct worden 
behandeld. Het mag dus niet meer terug 
de klas in. Zouden we dit toelaten, lopen 
de luizen weer over naar een ander kind en 
komen we niet van de luizen af. 

Na een shampoo behandeling is het van 
het grootste belang dat u twee keer per 
dag de haren gaat kammen met een  
speciale stofkam/luizenkam. Daarnaast 
goed kijken of u neten ziet (witte,  
plakkerige bolletjes die aan het haar  
geplakt zitten). Deze moeten eruit gehaald 
worden met de nagels. Doe je dit niet, 
worden dit weer luizen en begint alles 
weer van voren af aan. 

Zijn er vragen, kom gerust even langs! 

Juf Paula (groep 4B) 

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 

Nieuwsbrief Zeeluwe 

Als school vallen wij onder het  
samenwerkingsverband Zeeluwe. Klik hier 
om de nieuwsbrief van Zeeluwe van de 
maand juli te lezen.  

Fietsenkeuring  
Dinsdag 26 oktober worden de fietsen van 
de kinderen van groep 4 tot en met 8  
gekeurd. Een veilige fiets is een fiets die 
OK is! Waar moet je op letten? Een veilige 
fiets voldoet aan de volgende punten: 

• Het stuur zit goed vast.  

• De bel is goed te horen.  

• De handvatten zitten goed vast aan 
het stuur en zijn heel.  

• De rem werkt goed. Heb je alleen 
handremmen? Dan moeten beide 
remmen goed werken. Indien van  
toepassing: remblokjes zijn niet  
versleten.  

• De koplamp werkt goed, straalt recht 
naar voren en geeft wit of geel licht.  

• De spaken in beide wielen zitten goed 
vast en er zijn geen ontbrekende  
spaken.  

• Zijkant reflectie: De banden hebben 
cirkelvormige reflectie of er zitten  
witte of gele reflectoren in het wiel, 
minimaal één per wiel.  

• De banden zijn goed opgepompt en 
hebben voldoende profiel.  

• Het zadel zit goed vast.  

• Het zadel is op de juiste hoogte  
ingesteld: Je kunt met je voeten 
(tenen) net de grond raken als je op 
het zadel zit.  

• Beide trappers zijn voldoende stroef. 

• Beide trappers hebben twee gele  
reflectoren.  

• De ketting is goed afgesteld, niet te 
slap en niet te strak.  

• Er zit een rode reflector aan de  
achterkant van de fiets of  
geïntegreerd in het achterlicht.  

• Het achterlicht werkt goed, straalt 
naar achteren en geeft rood licht.  

Kinderboekenweek 

ABC Beroepenspel  
Afgelopen donderdag heeft de hele school 
de boekenweek geopend met een abc  
beroepen spel op het schoolplein van de 
onderbouw. Een dag later, maar nu met 
een heerlijk zonnetje. De groepen werden 
gemixt, zo hadden we bv. koppels van 
groep 1-2 samen met groep 8 kinderen, 
prachtig om te zien hoe leuk dat was. Op 
het plein hingen allemaal kaartjes met 
daarop een letter. Bij elk kaartje moesten 
ze een beroep bedenken en dat beroep 
noteren achter de letter. Op sommige 
kaartjes stond ook een nummer, de letters 
die hierbij hoorden vormden een woord. 
Het woord was Kinderboekenweek. Er 
kwamen grappige, ontroerende, lieve  
beroepen uit,  speerwerper, opperman, 
mama, paashaas, heks, eenhoorn,  
zaagman, engel, waarzegger en  
stormbeheerder en nog veel meer. 

Boekpromotie door Sarah van de  
bibliotheek 
Vrijdag heeft Sarah bij de helft van de 
groepen verteld over lees- en  
informatieboeken, stukjes voorgelezen, 
platen laten zien om de kinderen te  
stimuleren een boek te pakken en te gaan 
lezen. Alle boeken komen in de bieb van 
de school te staan. Dinsdag 12 oktober 
gaat Sarah de andere groepen bezoeken. 

Op het programma van volgende week 
staan nog de volgende activiteiten: 
Hele week : gastlessen ouders 
Maandag : leerkrachten gaan voorlezen in 
een andere groep 
Dinsdag : boekpromotie Sarah in de  
groepen 
Vrijdag : hutje lezen  

Na de herfstvakantie starten we in de  
bovenbouw met de voorleeswedstrijd,  
later meer hierover. 

Team Kinderboekenweek   

Regel van de maand 

 

 

 

 
Iedereen voelt zich op zijn best, als  

niemand wordt gepest!  

ABC Beroepenspel 

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/2021/10/nieuwsbrief-Zeeluwe-oktober-202117489.pdf

