
18 november 2022 

Belangrijke Data 
20 november 
21 november 

 
21 t/m 25 november 

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

4 december 
5 december 
8 december 

11 december 
18 december 

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, leerlingenraad 
Tweede advent 
Sinterklaasfeest 
MR vergadering 
Derde advent 
Vierde advent 

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 

De MR 
De MR is in oktober bij elkaar geweest. Wij 

maakten kennis met Arlette, de moeder van 

Ben uit groep 1. Zij is het nieuwste lid van de 

MR. Nogmaals welkom Arlette! De MR heeft 

met de directie gesproken over het 

huisvestingsplan, ingestemd met de 

besteding van de werkdrukgelden en de 

NPO middelen en ook ingestemd met het 

plan hoe we op de Alfons Ariens om gaan 

met Corona. Het was een vergadering met 

veel afwisselende onderwerpen. In 

december staat er weer een vergadering 

gepland.  

 

 
 

Schoolfruit  

Woensdag: waspeen 

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. 

 

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? 

Kleutergroepen aan de 
slag met de bee-bot 

De Sinterklaastijd is een geweldige tijd in de 
klas. Met de Bee-bot mat en het jasje van Sin-
terklaas halen de kleuters nog meer plezier uit 
deze periode. 
 
De Bee-bot is een fantastisch apparaatje. Wij 
gebruiken de robot om kinderen de basis be-
ginselen te leren van het programmeren. 
 
De kinderen pakken opdrachtkaartjes, pro-
grammeren Sinterklaas en laten hem rondrij-
den in zijn eigen huis. Sinterklaas moet na-
tuurlijk alles goed in de gaten houden of alle 
pieten hard aan het werk zijn en of de pakjes 
op tijd klaar zijn voor pakjesavond.  

Oproep kinderkoor 
Wie zingt er mee in het kinderkoor op 
Kerstavond 24 december ? 
Tijd: 19.00 uur  
Adres: Catharinakerk aan de van 
Maerlantlaan 1. 

Kinderen van groep 3 tot en met groep 8  
zijn van harte welkom! 

Er zijn twee repetities in de kerk: 

woensdag 14 december van 16.00 – 16.45 uur 

zaterdag 24 december van 10.30 – 11.15 uur 

 

Wij hopen dat er heel veel kinderen komen 
zingen! 

Je kunt je opgeven via de mail: 

Ellen Kempers:eam.kempers@gmail.com 
Ankie Huijsmans: amehuijsmans@gmail.com 

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

  

      Naam: Inula Nijenhuis 

      Groep: 5a 

 

      Hoe lang werkzaam:   

      Ik woon sinds 6,5 jaar in 

Harderwijk en ik ben vanaf dat moment ook 

op de Alfons begonnen. Ik ben in Almere 

gestart met mijn werkzaamheden in het 

onderwijs, waar ik ongeveer 12 jaar 

juf ben geweest in de onderbouw.    

 

Mijn hobby’s: In mijn vrije tijd ga ik graag naar 

Zumba en probeer ik 2 keer in de week hard 

te lopen. Met 3 sportende kinderen zie je mij 

vaak langs de zijlijnen staan bij voetbal en 

hockey. Leuke dingen doen met mijn gezin en 

‘s zomers kamperen met onze caravan 

doe ik graag.   

Waarvoor kan je ‘s nachts wakker gemaakt 

worden: Ik kan wel enorm genieten van mijn 

nachtrust. Maar voor een leuke vakantie in de 

zon wil ik wel een uitzondering maken  
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