
9 september 2022 

Belangrijke Data 
13 september 

14 september 

16 september 

20 september 

22 september 

23 september 

26 - 30 september 

27 september 

28 september 

30 september 

 

3 t/m 7 oktober 

4 oktober 

 

Schoolreis groep 6/7 en 7 

Studiedag 

Schoolreis groep 1 t/m 4 

Cultuurkust groepen 8 

Schoolreis groep 5a, 5b en 6a 

Wieltjesdag 

Week tegen het pesten 

Cultuurkust groep 6/7 en 7a 

Start kinderpostzegelactie 

SKO 25 jaar-leerlingen 12.00 uur 
vrij 
Open entree 

Ouderpanel 

 

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

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 

Definitief vakantierooster 

    Hierbij het definitieve vakantierooster. De 
avondvierdaagse is bekend.  Vrijdag 9 juni is 
daarom een studiedag. Deze dag was nog 
niet eerder bekend. 

 

 

 

Nationale sportweek 2022 
Van 16 t/m 25 september is er weer de 
Nationale Sportweek. In Harderwijk en 
Hierden worden er daarom weer veel sport-, 
spel- en beweegactiviteiten georganiseerd. 
Sommige zijn nieuw, sommige zijn al bekend 
en bestaan al een aantal jaar.  Hieronder 
worden een paar leuke activiteiten 
toegelicht: 

Sportkaravaan 

De sportkaravaan raast weer door 
Harderwijk, van maandag 19 t/m vrijdag 23 
september kun je ons vinden in alle wijken, 
zowel onder schooltijd als na schooltijd. 
 

Sportchallenges 

Kan jouw juf/meester 1 minuut planken? Dan 
ontvangt hij/zij een Fitte juf/meester 
diploma. Deze test wordt afgenomen aan 
het begin van de gymles. 
 

Alles op wieltjesdag 

Op vrijdag 23 september is het wieltjesdag! 
Deze dag gaan wij met zo veel mogelijk 
mensen op wieltjes rijden. Dus naar school 
met skeelers, de fiets, je handbike of op je 
step.  
 

Urban Sports 

Voor leerlingen van groep 8 worden er door 
Landstede Sport & Bewegen en GA! Urban 
Sport clinics gegeven op de Parkweg. Let op 
hier moet je je voor opgegeven. 
 

Naast deze activiteiten wordt er nog veel 
meer georganiseerd. Zie Nationale 
Sportweek Harderwijk 2022 » GA! 
Harderwijk (gaharderwijk.nl) voor alle 
andere initiatieven in Harderwijk én Hierden 
en meer informatie over bovenstaande 
activiteiten! 

 

 

 
 

Woensdag:  lime meloen 

Donderdag: grapefruit 
Grapefruit bevat naringine. Dit stofje heeft invloed op de werking van 

medicijnen. Vraag als u twijfelt de huisarts en geef dit door aan de leerkracht. 

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 

       Even voorstellen.. 
Deze week stelt een collega zich aan u voor.  
 

  Naam 

  Marjolein Lokhorst 

  Groep  
  Groep 1-2 b.   

 

Hoe lang werkzaam? 

Vorig jaar heb ik mijn eindstage in groep 4 op de 
Alfons Ariens gedaan en ben ik afgestudeerd. Dit jaar 
sta ik vier dagen voor 1/2 b. 

Mijn hobby’s: 
Wandelen met de hond, uiteten, skiën, op vakantie 
gaan, koken, bakken, spelletjes spelen met vrienden 
en lekker lezen.  

Waarvoor kan je ‘s nachts wakker gemaakt 
worden? 

Kaiserschmarrn met appelmoes of pizza. 

 

Volgende week stelt onze nieuwe collega Alieke zich 
aan u voor.  

Herfstvakantie 
24-10-22 28-10-22 

Kerstvakantie 
26-12-22 06-01-23 

Voorjaarsvakantie 
27-02-23 03-03-23 

Goede Vrijdag/Pasen 
07-04-23 10-04-23 

Meivakantie 
24-04-23 05-05-23 

Hemelvaart 
18-05-23 19-05-23 

2e Pinksterdag 
29-05-23 29-05-23 

Zomervakantie 
10-07-23 18-08-23 

        

Studiedag 1-8 
14-09-22 Wo 

Studiemiddag 1-8 
30-09-22 Vr 12 uur 

Studiedag 1-8 
28-11-22 Ma 

Studiedag 1-8 
03-02-23 Vr 

Studiedag 1-8 
06-02-23 Ma 

Studiedag 1-8 
06-03-23 Ma 

Studiedag 1-8 
30-06-23 Vr 

Studiedag 1-8 
09-06-23 Vr 

       EU-schoolfruit 
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