
16 september 2022 

Belangrijke Data 
20 september 

22 september 

23 september 

26 - 30 september 

27 september 

28 september 

30 september 

 

3 t/m 7 oktober 

4 oktober 

5 oktober 

 

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 
Start Kinderboekenweek, dag van 
de leraar, voorstelling theater-
groep, leerlingenraad. 

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 

Kinderboekenweek 

Boekenmarkt tijdens de Kinderboekenweek 

Op woensdag 19 oktober houden wij een 
boekenmarkt!  
Tussen 12.15 en 12.45 uur mogen alle kinderen 
hun oude boeken verkopen en van de winst en/
of meegenomen geld, kunnen de kinderen ook 
weer boeken aanschaffen. Bij mooi weer 
houden wij deze markt buiten, dus een kleedje 
meenemen is handig. Wanneer het regent 
zullen de boeken in de gangen voor de 
klaslokalen worden ge-, en verkocht. Wilt u uw 
kind helpen om de te verkopen boeken te 
selecteren? Het is de bedoeling dat ze verkocht 
worden voor een klein prijsje. Denk aan 
bedragen als 50 cent of 1 euro. U bent zelf ook 
van harte welkom op onze boekenmarkt.  
 

Vanaf 12.15 uur worden de boeken verkocht, 
maar krijgen kinderen ook gelegenheid om met 
u of broertjes/ zusjes rond te kijken op de 
boekenmarkt. Meld dit wel bij de 
desbetreffende leerkracht, zodat deze weet 
waar de leerlingen zijn. 
Wanneer: 19 oktober 

Waar: Op het plein van de onderbouw 

Tijd: 12.15 tot 12.45 uur 

Zorg voor een kleedje, boeken en wat klein geld 
om boeken te kopen. 
 

Gouden ticket 

Win een meet & greet met een schrijver! 
Net als in de bibliotheek in Harderwijk zijn er 
ook in onze (bovenbouw)bibliotheek twee 
gouden tickets verstopt. Wie leent een boek uit 
de bibliotheek en vindt het gouden ticket? Ben 
jij de gelukkige, dan is dit gouden ticket een 
schrijversbezoek waard. Jozua Douglas komt 
op 14 oktober in Harderwijk. En Bibi Dumon Tak 
komt op zaterdag 15 oktober in Putten. Welke 
leerling van de Alfons Ariëns gaat er met een 
handtekening van een bekende 
kinderboekenschrijver vandoor? 

Babynieuws 
Hoera Otis is geboren! 

Juf Shirley is vorige week moeder geworden 
van een zoon.  

Wij wensen ze heel veel geluk toe! 

 

 
 

Woensdag:  ananas 

Donderdag: appel 

Vrijdag: peer 
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: Alieke Prinsen 

   Groep: 1/2a (donderdag en  
   vrijdag) 

 

Hoe lang werkzaam: Dit is voor mij het eerste 
jaar op de Alfons Ariëns waarin ik mijn 
eindstage van de pabo doe.  

Mijn hobby’s: Ik ben dol op bord- en 
dobbelspellen, escaperooms vind ik erg leuk 
om te doen, ik hou van terrassen met 
vriendinnen als het lekker weer is, maar ik 
kan ook genieten van een avondje thuis een 
film kijken.  

Waarvoor kan je ‘s nachts wakker gemaakt 
worden: Eigenlijk wil ik liever dat je mij laat 
liggen, maar als het echt moet dan kom ik er 
wel uit om sterren te kijken.  

 

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

