
23 december 2022 

Belangrijke Data 
 

26 dec.  - 6 januari 
10 januari 
27 januari 
3 februari 
6 februari 

7 t/m 10 februari 
9 februari 

 
13 februari 
14 februari 

 
15 februari 

15 t/m 21 februari 
16 februari 
17 februari 

 

 
Vakantie 
Vergadering oudervereniging 
Cultuurkust groep 6a 
Studiedag 
Studiedag 
Open entree 
Schoolkeuzegesprekken groep 8 
MR vergadering 
Portfolio mee naar huis 
Schoolkeuzegesprekken groep 8 
Vergadering oudervereniging 
Leerlingenraad 
Ouder-kindgesprekken 
Vaste avond ouder-kindgesprekken 
Cultuurkust groep 5a 

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 

Gevonden voorwerpen  
onderbouw 

 

Mis je een jas, sjaal, vest, handschoen, 
shirt, jurkje of een paar schoenen?  
Laat het weten en stuur een mailtje naar 
m.krukkert@alfonsariens.nl 
 
Na de kerstvakantie gaat alle kleding die is 
blijven liggen naar het goede doel. 

 

 

 

Wij wensen jullie fijne feestdagen en 

een gezond en gelukkig 2023! 
 

 

 

Team 8a, 3de damtoernooi 
Harderwijk 

 

 

Het is alweer een paar weken geleden, maar 
de fanatieke dammers van team 8a zijn 3de 
van Harderwijk geworden, dat betekent dat 
ze doorgaan voor het kampioenschap van 
Gelderland.  

Inmiddels staat de prijs op een prominente 
plek in de prijzenkast. Van harte 
gefeliciteerd jullie allemaal en lekker 
blijven dammen tot het volgende toernooi 
in 2023! 

       Even voorstellen.. 
    Naam: Marije 

    Groep: 3a 

 

 

 

 

Hoe lang werkzaam: dit is mijn 18e jaar op de 

Alfons Ariens. En dan te bedenken dat ik 

maar een paar jaar op deze school wilde 

blijven en dan toch echt op zoek zou gaan 

naar een school in het oosten van het land. 

Mijn hobby’s: als ik vrij ben duik ik het liefst in 

een goed boek. Maar winkelen staat ook 

hoog bovenaan m’n lijstje. Of lekker 

bijkletsen met vriendinnen (met goede koffie 

natuurlijk) . Ik vind het ook heel leuk om weer 

een nieuw museum te ontdekken met onze 

kinderen. De museumjaarkaart is echt een 

aanrader (geen reclame hoor trouwens!) 

Waarvoor kan je ’s nachts wakker gemaakt 

worden: nou voor een lekker ontbijtje kom ik 

m’n bed wel uit hoor!  

 

 

Kinderpostzegelactie  

 

 

 

 

Kinderpostzegelactie groepen 8   
bijna......*** 6700 euro !*** 

Ja, u leest het goed! Wat hebben de 50 
leerlingen van de groepen 8 voor een 
fantastisch bedrag aan postzegels, kaarten 
en gadgets verkocht. het thema voor dit jaar 
was: Geef aan kinderen in armoede! Zo'n 
140.000 basisschoolleerlingen van de 
groepen 7 en 8 hebben meegedaan , de 
gehele actie heeft meer dan 9 miljoen euro 
opgebracht. Kids, nogmaals super bedankt! 

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

