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4 november 
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21 t/m 25 november 

Fietsenkeuring groep 4 t/m 8 
Herfstvakantie 
Informatieavond en voorstelling 
groep 7 en 8 over voortgezeton-
derwijs. 
Week van de mediawijsheid 
Sint Maarten 
Landelijke intocht Sinterklaas 
Vergadering oudervereniging 
Adviesgesprekken groep 8 
Dag van de rechten van het kind 
Open entree 

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 

Corona 
Hoewel de besmettingscijfers bij ons op 
school nog laag liggen, laten de berichten in 
het nieuws een ander beeld zien. 

De afgelopen maanden hebben wij ons als 
school moeten voorbereiden op een 
opleving van het coronavirus en daar een 
plan op moeten schrijven. Dit plan is gisteren 
besproken tijdens de MR-vergadering en zal 
op korte termijn met jullie worden gedeeld. 
De fase waarin wij ons nu bevinden is de fase 
waarin wij met enkele besmettingen te 
maken hebben en zijn alleen de volgende 
basismaatregelen van kracht: 

• Handen wassen met water en zeep, 
meerdere keren per dag voor ten minste 20 
seconden; 

• Hoesten/niezen in de elleboog; 

• Blijf thuis bij een positieve (zelf)test totdat 
de klachten verdwenen zijn; 

• Zorg voor voldoende frisse lucht; 

Na een rustige start dit schooljaar hebben 
wij de afgelopen week voor het eerst te 
maken gehad met ziekmeldingen van 
leerkrachten. Het is ons deels gelukt om 
vervanging te regelen, maar helaas hebben 
wij ook de eerste groepen een dag vrij 
moeten geven. 

Wij doen onze uiterste best om dit zoveel 
mogelijk te voorkomen, maar soms is er 
geen andere oplossing voor handen. 

Wij hopen jullie hiermee op dit moment 
voldoende te hebben geïnformeerd. 
Binnenkort volgt er uitgebreidere informatie 
over het sectorplan Covid-19. 

 

 
 

Woensdag: mandarijn  

Donderdag: paprika 

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: Stefany Versteeg 

      Groep: 5b 

 

      Hoe lang werkzaam:   

      Sinds februari van dit jaar  

      op de Alfons, daarvoor 9  

      jaar in Zeewolde.  

Mijn hobby’s: lezen, in de tuin werken, 

mountainbiken, spelletjes, Formule 1 en 

Scandinavische series kijken.  

Waarvoor kan je ‘s nachts wakker gemaakt 

worden: Ik ben een enorme slaapkop, dus het 

is knap als het je lukt! Maar ik wil wel wakker 

worden om op vakantie te gaan.  

 

 

VVN-fietsenkeuring 2022           

DONDERDAG 20 OKTOBER OP DE ALFONS 
ARIËNS! 

Valt uw dochter of zoon goed op in het ver-
keer? Is de fiets veilig? Werken de remmen, 
zijn alle reflectoren zichtbaar, werkt de ver-
lichting? 

In week 42 en week 44 worden de fietsen in 
Harderwijk en Hierden gekeurd door vrijwil-
ligers van VVN. Deze keuring is gratis en ge-
beurt op het schoolplein. De leerlingen van 
groep 4 t/m 8 moeten op de keuringsdag met 
de fiets op school komen. Wij gaan er van uit 
dat u, de ouders, vooraf de fietsen hebben 
gecontroleerd en de batterijen hebben ver-
vangen. Na afloop krijgt uw kind de  felbe-
geerde OK-sticker. Tenminste, als de fiets 
veilig en in orde is.  

Voorkom teleurstellingen en loop nu nog de 
eisen in de checklijst na.   

Checklijst  

De eisen die aan de fiets gesteld worden kunt 
u vinden op: https://vvn.nl/fietscheck 

Theatergroep Kwartet          

Juf Kim van de bibliotheek kwam in alle 

groepen vertellen over de nieuwste 

boeken. Na de herfstvakantie staan de-

ze boeken ook in onze schoolbiblio-

theek. 

Theatergroep Kwartet verzorgde afgelo-

pen woensdag weer een superleuke 

voorstelling. Een boekenpolitie? Juist 

niet, lezen is super leuk en belangrijk! 
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https://www.instagram.com/kbsalfonsariens/?hl=nl

