
13 december 2021 

Belangrijke Data 
19 december 

23 december 

24 december 

27 december - 7 januari  

28 januari 

31 januari 

7 februari 

10 & 15 februari 

14 februari 

16 - 23 februari 

Vierde advent  

Kerstviering op school  

Kinderen zijn om 12 uur vrij  

Kerstvakantie 

Studiedag groep 1 t/m 4  

Studiedag groep 1 t/m 4 

Portfolio’s groep 8 mee  
Schoolkeuzegesprekken groep 8 

Portfolio groep 1-7 mee 

Ouder-kindgesprekken 

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

 

 
 

Woensdag: watermeloen 
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 

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 

Kinderpostzegelactie 

Wat een fantastisch resultaat is het dat de 

leerlingen van de groepen 8 met nog eens 

125.000 andere leerlingen samen op pad 

zijn gegaan om de kinderpostzegelactie 

wederom tot een groot succes te maken. 

De groepen 8 hebben het geweldige  

bedrag van €4573,26 behaald met tegen 

de 300 bestellingen. Daar mogen jullie 

trots op zijn! Volgend jaar is het de 30ste 

keer dat wij mee gaan doen, dus groep 7... 

De school in kerstsfeer! 
De school is afgelopen week voorzien van 

prachtige kerstversiering en verlichting. 

Zowel de onderbouw als de bovenbouw 

ziet er erg sfeervol uit. OV en hulpouders: 

Bedankt!  

 

Kerstviering 
Helaas hebben wij de beslissing moeten 

nemen om het kerstdiner van 23 december 

niet door te laten gaan. Deze beslissing is 

genomen vanwege corona. Dit zodat er ’s 
avonds niet weer allerlei verloop is rond en 

in de school en ook omdat er voor het 

kerstdiner thuis hapjes gemaakt zouden 

worden. Dit lijkt ons op dit moment een 

veilige en verstandige keuze.   

Omdat wij het wel heel leuk vinden om  

alsnog met de kinderen op school te eten, 

hebben wij het volgende bedacht: We  

maken er een kerstlunch van. Alle kinderen 

nemen op donderdag 23 december zelf 

een lekkere kerstlunch mee. Dit mag een 

lekkere, luxe lunch zijn (we zullen de  

regels van de gezonde school deze dag 

wat losser laten). In de klas worden de  

tafels gezellig neergezet en zo kunnen we 

toch nog met elkaar eten. Naast de zelf 

meegebrachte lunch krijgen de kinderen 

ook nog een lekkere verrassing van 

school.   

We willen jullie vragen om de kinderen 

voor die dag bord, beker en bestek mee te 

geven. De kinderen mogen die dag ook in 

hun mooiste feestkleding naar school  

komen. Zo gaan we er met elkaar toch een 

hele leuke kerstviering van maken!   

Kerstkaartjes 

Met kerst is het een mooi gebruik om  

elkaar een kaartje te sturen met de beste 

kerstwensen. Ook op school zien wij dat 

kinderen elkaar een kerstkaartje willen  

geven. Dat is natuurlijk super leuk, maar dit 

zorgt ook voor teleurstelling bij kinderen 

die geen kaartje krijgen. Daarom hebben 

wij op school de afspraak dat kerstkaartjes 

niet in de klas of op het plein uitgedeeld 

worden. Wil je een kerstkaartje geven? 

Fiets even langs of geef deze op een ander 

moment. Bedankt!  

Leerlingenraad 
Woensdag 1 december is er een  

leerlingenraad geweest. Een mooi gesprek 

met leerlingen die de verschillende  

bovenbouwgroepen vertegenwoordigen. 

Van de leerlingenraad wordt ook altijd een 

notulen gemaakt. Deze kunt u hier lezen.  

Muziek voor iedereen 

Stichting Leergeld Randmeren ondersteunt 

muziekles voor kinderen uit Harderwijk/

Hierden van minder draagkrachtige  

ouders. Zij vinden muziek belangrijk voor  

ieder kind en bieden deze ouders de  

mogelijkheid om hun kinderen hieraan te 

laten deelnemen. Via de Muziekcarrousel 

kunnen kinderen uit groep 3 t/m 8 (6 -12 

jaar) kennismaken met vijf verschillende  

instrumenten; dwarsfluit, gitaar, trompet, 

djembé en keyboard. Ze leren de  

basisbeginselen van muziek maken, de 

specifieke technieken van elk instrument 

en leren samen spelen. In totaal bestaat de 

Muziekcarrousel uit 20 lessen die bij  

Cultuurkust worden gegeven. Kijk voor de  

voorwaarden op de site waaraan u moet  

voldoen om uw kind te laten meedoen. 

Zie www.leergeldrandmeren.nl  

Leergeld Randmeren is een stichting die 

kinderen financieel ondersteunt, zodat zij 

kunnen meedoen aan school-, sport en  

culturele activiteiten. 

Muziekcarrousel Start: 10 januari 2022  

Maandag 18.00-19.00 uur  

20 lessen groep 3 t/m 8 (6 -12 jaar)  

Cultuurkust, Klooster 4, Harderwijk  

Opgeven kan via:  

harderwijk@leergeldrandmeren.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
https://alfonsariens.nl/wp-content/uploads/2021/12/20211201-Notulen-leerlingenraad-2.docx

