
 9 december 2022 

Belangrijke Data 
11 december 
12 december 
18 december 

19 t/m 23 december 
22 december 
23 december 

26 dec. t/m 6 januari 

Derde advent 
Schoolschaatsen 4 en 5a 
Vierde advent 
Open entree 
Kerstviering 
Kinderen vanaf 12 uur vrij 
Kerstvakantie 

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 
Alles op een rij:    

• Opgeven kerstkoor : bij juf Carmen; 
• Ouders opgeven als ober: doorgeven aan 
  de groepsleerkrachten; 
• Maandag 12 december: Je kind een kerst- 
  bal 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 school 
  tijden en 's avonds van 18-19.15 uur kerst 
  diner op school (nette kleren aan).  

Schoolfruit  

Woensdag: waspeen 
Donderdag: grapefruit 

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. 

 #schoolfruit 

Regel van de maand 
Heeft een ander kind verdriet, 
help hem dan als je het ziet! 

(help elkaar sowieso bij alles) 

December  

Vrijdag 13 of vrijdag 27 januari van 16:00 tot 
17:30 gaan we een start voor een plan maken 
wat we tijdens de week van de mediawijs-
heid willen doen op school voor ouders, 
juffen, meesters en de kinderen. 
  
Wil je meedenken aan welke onderwerpen we 
hoe willen brengen geef je dat op 
via ondergetekende. We verwachten 2 sessies 
nodig te hebben om de input vanuit ouders te 
verzamelen. Er hebben zich nog geen ouders 
aangemeld, dus we zien je reactie graag te-
gemoet! 
 
Met vriendelijke groet, 

 

Marco van de Kamp (marcovdk@gmail.com) 

Bart Bronkhorst  (b.bronkhorst@alfonsariens.nl) 

Bas de Vente (b.devente@alfonsariens.nl) 

Mediawijsheid 
Herhaling oproep  

(zie voor meer informatie de weekinfo van 4 december)  
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