
1 november 2021 

Belangrijke Data 

2 november 
4 november 

5 - 12 november 
5 november 

10 november 
11 november 
18 november 

18 & 23 november 
28 november 

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

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

 

 
 

Vanaf 15 november ontvangen we 
weer schoolfruit! 

 
 

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 

Hulpouders gezocht! 
Op zaterdag 13 november komt  
Sinterklaas weer in het land. Wij willen 
graag op vrijdag 12 november vanaf 13 
uur de school hiervoor versieren. Welke  
ouders willen ons hierbij helpen? 

U kunt zich opgeven (via Parro) bij de  
leerkracht van uw kind. Alvast bedankt 
voor uw hulp!  

Groeten van de Sinterklaascommissie  

Jeugdfonds Sport & Cultuur 

Wil je kind voetballen, zwemmen of  
dansen, maar is er thuis te weinig geld? 
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! 
Meer informatie over het Jeugdfonds 
Sport & Cultuur leest u hier.  
Mocht u meer informatie willen, vragen 
hebben of een aanvraag willen indienen, 
kunt u bij ons op school terecht bij (juf) 
Shirley Depenbrock. Zij is intermediair en 
helpt u graag verder. Loop gerust even 
binnen of neem contact op via 
s.depenbrock@alfonsariens.nl  

Gezonde school 
Zoals u weet is de Alfons Ariëns een  
gezonde school. Wij vinden het als school 
erg belangrijk dat kinderen gezonde  
voeding krijgen. Afgelopen jaren én ook 
komend jaar doen wij mee aan het  
programma EU schoolfruit. Van november 
tot april krijgen alle scholen die meedoen 3 
keer per week fruit. De andere maanden 
krijgen we twee keer per week fruit van de  
gemeente Harderwijk. Ook zij zien het  
belang van gezonde voeding. In de  
weekinfo kunt u elke week vinden welk 
fruit op welke dag wordt aangeboden. 
Mocht uw kind het fruit niet lekker vinden, 
wilt u uw kind op onze fruitdagen dan  
ander fruit meegeven?   

Het is natuurlijk mooi als u ook op de  
andere dagen fruit meegeeft aan uw 
kind.   

Wilt u ook letten op de lunch die u met uw 
kind meegeeft? Ook hierin stimuleren wij 
gezonde voeding.  

Maandag is tevens onze waterdag! Dan 
drinken we allemaal water.  

Naast het aanbieden van fruit doen wij als 
school ook aan gezonde traktaties. Mocht 
u inspiratie willen hebben voor een  
gezonde traktatie dan hebben wij op 
school verschillende kaarten in de  
kaartenbakken hangen met voorbeelden.   

Wanneer een kind een ongezonde  
traktatie meegeeft wordt dit wel  
uitgedeeld, maar geven we het de  
kinderen mee naar huis.  

Oproepjes 

Gevraagd: reserve sportkleding groep 5 tot 
en met 8. 

Het gebeurt nogal eens dat de kinderen 
hun gymkleding vergeten. Jammer want 
dan kunnen ze niet meedoen met de  
gymles, terwijl dat zo belangrijk en  
ontspannend is. Heeft u thuis sport shirtjes 
en broekjes die uw kinderen te klein zijn, 
dan willen wij deze graag hebben. U kunt 
ze brengen of laten bezorgen bij groep 8a 
(Marieke & Elise). Hartelijk bedankt voor 
de genomen moeite.  

Gevraagd: Historie Harderwijkplaatjes Jumbo 

In samenwerking met de historische  
vereniging Herderewich heeft de Jumbo 
een prachtig verzamelalbum Historie van 
Harderwijk uitgegeven. In het boek  
moeten foto’s geplakt worden, die je  
ontvangt bij boodschappen. Ontvangt u 
dit, maar doet u er niets mee, dan willen 
wij deze graag voor school gebruiken. Ze 
mogen ingeleverd worden bij de  
leerkrachten. Alvast bedankt! 

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 

https://alfonsariens.nl/schoolkalender/
https://alfonsariens.nl/schoolkalender/
https://alfonsariens.nl/wp-content/uploads/2021/10/folder-jeugdsportfonds.pdf
https://www.facebook.com/KBS-Alfons-Ari%C3%ABns-519436258504758/
https://www.instagram.com/kbsalfonsariens/?hl=nl

