
23 september 2022 

Belangrijke Data 
26 - 30 september 

27 september 

28 september 

30 september 

 

3 t/m 7 oktober 

4 oktober 

5 oktober 

 

 

11 oktober 

13 oktober 

24 t/m 28 oktober 

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. 
Vergadering oudervereniging 

MR vergadering 

Herfstvakantie 

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? 

Week Tegen Pesten 
Wat is de Week Tegen Pesten?  

De Week Tegen Pesten is een landelijke 
projectweek die Stichting School & 
Veiligheid ieder jaar in de vierde week van 
september organiseert. De week staat 
helemaal in het teken van, je raadt het al: 
pesten. Er wordt speciaal voor deze week 
lesmateriaal ontwikkeld bij het thema van 
dat jaar.  

Waarom bestaat de Week Tegen Pesten? 
Wat is het doel?   

Pesten is een belangrijk onderwerp als het 
gaat over sociale veiligheid op scholen. 
Pesten komt nog steeds voor op iedere 
school en in iedere klas. Als pesten niet tijdig 
wordt aangepakt heeft dit grote gevolgen. 
Onderzoeken tonen aan dat slachtoffers van 
pesten, zelfs jaren later nog, kampen met 
psychische problemen. Naast de negatieve 
gevolgen voor de slachtoffers, tast pesten 
het gevoel van veiligheid aan bij álle 
leerlingen. Het zorgt voor een negatieve 
sfeer in de hele groep. Extra aandacht is 
nodig en daarom organiseren we 
traditiegetrouw de Week Tegen Pesten in de 
vierde week van september. Deze week is 
gekozen omdat het goed is om aan het begin 
van het schooljaar een sterke start te maken 
met het werken aan een fijne en veilige 
school. In deze eerste weken kun je de 
meeste invloed uitoefenen op een positieve 
groepsvorming. De Week Tegen Pesten helpt 
scholen daarbij. 

Het thema dit jaar is: "Grapje" moet kunnen 
toch?! 

In deze week zal er tijdens de Kanjerlessen 
aandacht besteed worden aan dit thema. 

Vragen die aan bod (kunnen) komen:  

1. Wanneer vind jij een grapje te ver gaan? 

2. Wat voel je zelf als een grapje te ver gaat 
voor jou? En hoe merk je dat aan iemand 
anders? 

3. Wat kun je doen als je merkt dat een 
grapje niet meer leuk is? 

4. Wat maakt het vaak zo moeilijk om een 
grens aan te geven als er een grapje over je 
wordt gemaakt? 

5. Hoe kan de leraar hierbij helpen? Wat is 
volgens jou de rol van de leraar? 

6. Wat vind jij belangrijk om af te spreken 
met de klas om het leuk te houden voor 
iedereen? Hoe zorg je samen voor een 
veilige sfeer? 

7. Hoe kun je deze afspraken levend houden 
met je klas, gedurende het schooljaar? 

 

 
 

Woensdag:  meloen 

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 

      

 Even voorstellen.. 
Deze week stelt een collega zich aan u voor. 
  
   Naam: Rianne Beemer 

   Groep: 1/2a (ma. t/m wo. en na 
   de kerstvakantie op di & wo in 
   groep 4) 

 

Hoe lang werkzaam: Ik ben al 20 jaar juf. Ik 
heb alle groepen gehad en ben al die tijd 
werkzaam geweest in Zeewolde. 
Ik vind het super leuk dat ik op de Alfons 
Ariëns werk waar ook mijn kinderen, Dani & 
Isabella, op zitten. Zij zitten in groep 8b en 5a 

Mijn hobby’s: Ik hou van feestjes :-) en leuke 
dingen doen met mijn kids, vriend, familie en 
vriendinnen! 

Waarvoor kan je ‘s nachts wakker gemaakt 
worden: Voor niets of anders alleen voor een 
all-inclusive zonvakantie! 

Gezocht: 
Twee biebouders voor de bovenbouw. Het 
gaat om de maandag- en donderdagmiddag. 

Het kost je ongeveer een uurtje van je vrije 
tijd en je helpt ons er enorm mee:) 

Je kunt je opgeven bij juf Ag of juf Irma. 

Schoolreisje 
Afgelopen weken zijn de groepen 1 t/m 7 op 
schoolreisje geweest. Wat waren het super 

leuke dagen! 

 

 

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

