
29 november 2021 

Belangrijke Data 
2 december 

 
3 december 
5 december 
5 december 
6 december 

12 december 
19 december 
23 december 
24 december 

Tentoonstelling surprises  
bovenbouw 
Sinterklaasfeest op school 
Sinterklaas 
Tweede advent 
Bureau Halt groep 8 
Derde advent 
Vierde advent  
Kerstviering op school  
Kinderen zijn om 12 uur vrij  

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

 

 
 

Woensdag: ananas 
Donderdag: sinaasappel 

Vrijdag: appel 
 
 

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 

Blue-bots 
Kinderen leren spelenderwijs  
programmeren met deze Bots! 
De kleuters werken er in kleine groepjes 
mee, geheel in het Sinterklaas thema. 
We laten de kinderen kaartjes trekken van 
een gesloten stapel en oefenen routes  
uitdenken, instellen, controleren en  
aanpassen om zo bij het juiste voorwerp 
uit te komen.  
Oefeningen met de Bots zijn goed voor 
het ruimtelijk inzicht, samenwerken en  
probleemoplossende vaardigheden. Echte 
21e-eeuwse vaardigheden en dus een  
toevoeging voor elk klaslokaal! 

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!  
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Voorleeswedstrijd 

En de winnaar van de voorleeswedstrijd 
is… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lieve uit groep 6a is voorleeskampioen  
geworden van de groepen 5 en 6!  Van  
harte gefeliciteerd Lieve, met deze mooie 
prestatie! De finale van de groepen 7 en 8 
vindt komende week plaats, dus in de  
volgende weekinfo meer  
voorleeskampioennieuws! 

Kerst 
Beste ouders,  

Het lijkt nog wat ver weg, maar toch wordt 
er al over nagedacht: de jaarlijkse  
Kerstviering!                            

Dit jaar hopen wij met de kinderen op 
school Kerst te kunnen vieren. We gaan 
een kerstmusical in scenes verdelen en  
filmen op 8 december. De film wordt op 23 
december in de klas bekeken. ’s Avonds 
hebben we vanaf 18.00 uur een diner in de 
klas, waarbij de kinderen in nette kleding 
naar school komen. Op 13 december  
komen op de deuren van de klaslokalen 
kerstbomen te hangen met kerstballen, 
waarop diverse gerechtjes staan. De  
kinderen mogen er één bal afpakken en dit 
gerecht donderdagavond 23 december 
meenemen naar school. Let op: De  
kinderen moeten hun eigen bord, bestek 
(vork, mes, lepel) en beker meenemen! 

Overdag krijgen de kinderen van school 
iets lekkers tussendoor, maar geef de  
kinderen wel een lunch en tien-uurtje mee. 

Wanneer u nog vragen heeft dan kunt u 
terecht bij één van onderstaande  
leerkrachten.  

Met vriendelijke groet, 

Esther (e.santing@alfonsariens.nl) 
Ag (a.vandekamp@alfonsariens.nl) 
Bart (b.bronkhorst@alfonsariens.nl)  

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

