
11 november 2022 

Belangrijke Data 
12 november 
15 november 

 
 

17 november 
20 november 
21 november 

 
21 t/m 25 november 

22 november 
23 november 
25 november 
27 november 
28 november 
29 november 
30 november 

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 
Groepen 8 gastles bureau Halt 
Groepen 8 schoolbezoek RSG 
Eerste advent 
Studiedag 
Groepen 8 schoolbezoek CCNV 
Schooldammen 

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 

Sinterklaas 
Sinterklaas is bijna weer in het land! 

Hieronder volgt een kort overzicht van de 

belangrijkste activiteiten:  

Schoen meenemen:  

De groepen 1 t/m 8 mogen op dinsdag 22 

november hun schoen zetten op school. 

Vanaf maandag 21 november mag de schoen 

meegenomen worden.  

De kinderen van de kleuters hoeven geen 

schoen mee te nemen, zij kunnen hun 

gymschoen zetten.   

Tentoonstelling surprises:  

De bovenbouw (groep 5 t/m 8) heeft lootjes 

getrokken in de klas. Op vrijdag 2 december 

nemen zij hun surprise mee naar school. 

Deze worden tentoongesteld en de kinderen 

van de bovenbouw gaan deze van elkaar 

bewonderen. Ouders kunnen tussen 14.15 

uur -14.45 uur komen kijken.  

Sinterklaas op school:  

Maandag 5 december zal Sinterklaas een 

bezoek brengen aan onze school. De 

kinderen van de groepen 1 t/m 8 hoeven 

alleen hun eigen lunchpakketje (incl. 

drinken) mee te nemen. Het 10 uurtje krijgen 

ze van de oudervereniging.   

Er is dit jaar geen intocht. We ontvangen Sint 

binnen in de school.   

Wij kijken uit naar een gezellige dag!  

Groeten van de Sinterklaascommissie   

 

 
 

Schoolfruit  

Woensdag: tomaat 

Donderdag: ananas 

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. 

 

Eerste communie  
Misschien heeft u nog herinneringen aan uw 
eigen Eerste Communie: een groot feest, 
want als kind mag je dan in de kerk voor het 
eerst meedoen met de viering van de 
eucharistie.  

In de St. Lucasparochie is er weer een aanbod 
om mee te doen met de voorbereidingen op 
de Eerste Communie.  

De uitnodiging is bedoeld voor  kinderen die 
tenminste in groep 4 van de basisschool 
zitten.  Onder deze link treft u de 
uitnodigingsbrief aan. Aanmelden kan tot 16 
december.  

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
file://alf-srv1/user$/alf.lokhorst/Desktop/Uitnodigingsbrief Noord 2023.pdf

