
4 november 2022 

Belangrijke Data 
4 november 
7 november 
9 november 

 
11 november 

 
12 november 
15 november 

 
 

17 november 
20 november 
21 november 

 
21 t/m 25 november 

22 november 

 

Week van de mediawijsheid 
Groepen 8 gastles slaaplekker 
Groepen 8 schoolbezoek Morgen 
College (sypel) 
Sint Maarten. Groepen 8 gastles 
bureau halt 
Landelijke intocht Sinterklaas 
Vergadering oudervereniging, 
groepen 8 schoolbezoek Chr. Colle-
ge Groevenbeek 
Adviesgesprekken groep 8 
Dag van de rechten van het kind 
Groepen 8 schoolbezoek Morgen 
College (Westeinde) 
Open entree 
Adviesgesprekken groep 8 

 

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 

Parkeren 
Het wordt weer wat kouder en dat betekent 
dat er steeds meer kinderen gebracht 
worden met de auto. Willen jullie rekening 
houden met de drukte, veiligheid en 
invalidenplek op de parkeerplaats?  

Alvast bedankt! 

 

 
 

Schoolfruit  

Woensdag: cherry tomaten 

Donderdag: sinaasappel 

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. 

 

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

  

        Naam: Femke Marsman 

        Groep: 1/ 2 D 

 

 

 

 

Hoe lang werkzaam: Ik ben nu 12 jaar juf. Dit is mijn 

2e jaar op de Alfons Ariëns. Ik heb het enorm naar 

mijn zin in groep 1/2d. Ik heb hiervoor 11 jaar gewerkt 

op een basisschool in Lelystad. Daar heb ik eerst 9 

jaar de middenbouw gedaan (groep 3, 4 en 5)  en ik 

heb daar de laatste 2 jaar de kleuters lesgegeven.   

Mijn hobby’s: Ik houd van leuke dingen doen met 

mensen die mij dierbaar zijn. Zo ga ik graag met ze 

winkelen, gezellig uit eten, borrelen, dagjes weg, 

naar het strand of lekker wandelen in het bos met de 

hond. Daarnaast vind ik het heerlijk om creatief bezig 

te zijn en dingen te maken/verzinnen..  

Waarvoor kan je ‘s nachts wakker gemaakt worden: 
Een vakantie naar fijne en mooie plekjes op de 

Batterijen Battle 
Wist je dat elk gezin zo’n 150 batterijen thuis 
heeft, waarvan 28 lege? Ja, echt! Ze slingeren 
los in huis of zitten in horloges, fietslampjes, 
controllers, afstandsbedieningen…Eigenlijk in 
elk apparaat waar geen stekker aan zit. 

Van 7 tot en met 25 november strijden basis-
scholen in Nederland tegen elkaar in de Bat-
terijen Battle. In drie weken tijd verzamelen 
leerlingen en leerkrachten zo veel mogelijk 
lege batterijen. Een oppepper voor het milieu 
en we maken als school kans op mooie prij-
zen! Zo sparen we voor elke kilo 0,25 cent, 
maken we kans op een Mad Science Techniek-
dag en wie weet krijgen we bezoek van illusio-
nist Victor Mids. 

Inleverinstructies: 
-plak de plus- en minpool van knoopcelbatte-
rijen en 9 volt batterijen af met tape of plak-
band 

-doe kapotte, verroeste of lekkende batterijen 
in een plastic zakje of vershoudfolie 

- de batterijen worden op beide locaties in de 
witte inlevertonnen (met een zwart deksel) 
verzameld 

Doen jullie mee om zoveel mogelijk lege bat-
terijen in te zamelen? 

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

