
25 november 2022 

Belangrijke Data 
27 november 
28 november 
29 november 
30 november 

4 december 
5 december 
8 december 

11 december 
18 december 

19 t/m 23 december 
 22 december 
 23 december 

      26 dec. t/m 6 jan.
 10 januari 

27 januari 

Eerste advent 
Studiedag 
Groepen 8 schoolbezoek CCNV 
Schooldammen, leerlingenraad 
Tweede advent 
Sinterklaasfeest 
MR vergadering 
Derde advent 
Vierde advent 
Open entree groep 3 t/m 8 
Kerstviering op school 
Kinderen vanaf 12 uur vrij 
Kerstvakantie 
Vergadering oudervereniging 
Cultuurkust groep 6a 

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 

Kerst 
Beste ouders,    
   
Het lijkt nog wat ver weg, maar toch wordt 
er al over nagedacht: de jaarlijkse 
Kerstviering!  
 
Op donderdag 22 december vieren wij Kerst. 
’s Avonds hebben wij vanaf 18.00 uur een 
diner in de klas, waarbij de kinderen in nette 
kleding naar school komen. Vanaf 12 
december hangen op de deuren van de 
klaslokalen kerstbomen met kerstballen, 
waarop diverse gerechtjes staan. De 
kinderen/ouders mogen na schooltijd één 
bal afpakken en dit gerecht 
donderdagavond meenemen naar school. Je 
maakt het gerecht voor ongeveer 5/6 
kinderen. Let op: de kinderen moeten hun 
eigen bord, bestek (vork, mes lepel) en beker 
meenemen. 
 
Wij zijn per klas op zoek naar 3 ouders die 
willen helpen tijdens het kerstdiner, 
uiteraard ook in nette kleding. Opgeven kan 
bij de groepsleerkracht.   
 
Overdag krijgen de kinderen van de 
oudervereniging iets lekkers tussendoor, 
maar geef de kinderen wel een lunch mee. 
Om tien uur krijgen de kinderen een 
kerstkransje, schoolfruit en iets te drinken 
(graag een drinkbeker voorzien van naam 
meegeven). Maakt u zelf een inschatting of 
dit voldoende is voor uw kind?   
 
Voor ‘s avonds zijn wij ook nog op zoek naar 
ouders die het leuk vinden om samen een 
kerstkoor te vormen. Het idee is om tijdens 
het kerstdiner de verschillende klassen rond 
te gaan en daar kort te zingen. Wie vindt het 
leuk om in het kerstkoor te zitten?   
Opgeven kan bij juf Carmen.    
Wanneer u nog vragen heeft dan kunt u 
terecht bij één van onderstaande 
leerkrachten. 
   
Met vriendelijke groet,    
Carmen (c.strous@alfonsariens.nl)   
Ag (a.vandekamp@alfonsariens.nl)   
Irma (i.marsman@alfonsariens.nl)   
   
Even op een rij:    
 Opgeven kerstkoor: Vanaf vandaag bij juf 
Carmen;    
 Ouders opgeven als ober: Vanaf vandaag 
bij de groepsleerkrachten;   
 Maandag 12 december: Je kind een 

kerstbal van de deur laten pakken of zelf 
even na schooltijd binnen lopen om er 
één te pakken;   

 Woensdag 21 december: beker voor de 
pauze en bord, beker en bestek (lepel, 
mes en vork) voor het kerstdiner 
meegeven;   

 Donderdag 22 december: Gewone 
schooltijden en 's avonds van 18-19.15 
uur kerstdiner op school.  

 

 
 

Schoolfruit  

Woensdag: pomelo 

Donderdag: bleekselderij 

Vrijdag: sinaasappel 
Maakt u zelf een inschatting of dit voor uw kind voldoende is en of hij/zij het lust? 

Geef anders wat (extra) fruit mee. 

 

Schooldammen 
Trots op onze dammers van groep 5a, 5b en 
6a. Groep 6a mag zelfs door naar de volgende 
ronde! 

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

  

         Naam: Laura van Arnhem 

                  Groep: 8b 

 

 

 

 

Hoe lang werkzaam: Alweer 11 jaar! Na mijn 

afstuderen heb ik eerst een jaar in Dronten en 

Lelystad gewerkt. Toen ik hoorde dat er op de 

‘Wijde Blik’ (nu de Wolderweide) een plekje 

vrij kwam, heb ik deze kans meteen gepakt. 

Toentertijd was de ‘Wijde Blik’ nog een 

locatie van de Alfons Ariëns. Dat jaar daarna 

mocht ik groep 7 doen op onze huidige 

locatie en ben sindsdien niet meer 

weggegaan. Na een paar jaar groep 7, ben ik 

ook juf van groep 6 en 5 geweest. Nu ben ik 

juf van groep 8 en vind dit super leuk! 

Mijn hobby’s: Ik houd van dansen, keihard 

zingen in de auto, films en series kijken onder 

een dekentje en gezellig spelletjes spelen met 

mijn gezin. 

Waarvoor kan je ‘s nachts wakker gemaakt 

worden: Als ik al niet wakker ben door mijn 

kinderen… Patat met mayo! 

 

Advent 
‘Eerste kaars: een klein begin 

Van een groot en stralend licht 

Tegen al het donker in 

Komt het Kerstfeest weer in zicht’ 

Zondag 27 november wordt de eerste advent 
gevierd. Ook op de Alfons Ariëns gaan wij de 
komende weken aandacht schenken aan 
advent. Door het aansteken van een kaars, 
een gedichtje, een verhaal of een lied tellen 
wij de weken af naar Kerst. Wij maken hierbij 
gebruik van de adventkalender van de 
vastenactie. 

Stichting Leergeld 

Harderwijk 
Wie zijn wij? Een enthousiaste groep 

vrijwilligers die namens Stichting Leergeld 

Nederland er alles aan willen doen dat ieder 

kind meetelt.  

Hoe doen wij dat? Door 

schoolbenodigdheden, fietsen, laptops, sport

- of cultuuraanvragen, kledingbonnen of wat 

er ook nodig is, te regelen, om te zorgen dat 

een kind mee kan doen. 

Hoe zijn we te bereiken?  
Stuur een mail naar 
harderwijk@leergeldrandmeren.nl en wij 
nemen contact met u op om samen te kijken 
of u in aanmerking komt voor onze hulp en 
wat we kunnen betekenen. 
Wie komen er in aanmerking? Gezinnen die 

onder bewind staan, bij de schuldsanering 

aangesloten zijn, een uitkering hebben, van 

de voedselbank gebruik maken. Deze 

gezinnen hoeven hiervan alleen maar een 

bewijs te overhandigen, wij doen dan geen 

inkomenscheck. Maar ook voor werkende 

ouders, met hoge vaste lasten, of inkomen 

rond het minimum, wij doen dan een 

inkomenscheck.  

Stichting Leergeld is Maatwerk, schroom 

niet en bedenk: ik doe dit voor mijn kinderen.  

Kijk ook eens op 
www.stichtingleergeldrandmeren.nl 

https://alfonsariens.nl/schoolkalender/
https://alfonsariens.nl/schoolkalender/
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https://www.instagram.com/kbsalfonsariens/?hl=nl
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