
13 januari 2023 

Belangrijke Data 
27 januari 
3 februari 
6 februari 

7 t/m 10 februari 
9 februari 

 
10 februari 
13 februari 
14 februari 

 
15 februari 

15 t/m 21 februari 
16 februari 
17 februari 
18 februari 
22 februari 

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

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 

Dag LVS 3.0, Welkom 
Leerling in beeld 

 

 

 

 

 

 

Leerling in beeld is een nieuw 
leerlingvolgsysteem van Cito. Leerling in 
beeld vervangt LVS 3.0. In het nieuwe 
volgsysteem ligt de focus op groei van  de 
leerling met aandacht voor het cognitieve en 
sociaal emotionele aspect. Met ingang van 
dit kalenderjaar starten wij met Leerling in 
beeld. De toetsen worden digitaal en/of op 
papier afgenomen. De leerlingen van de 
groepen 5 t/m 8 worden goed voorbereid op 
de te maken toets. De groepen 3 en 4 maken 
de toets op papier. 

In de week van 16 t/m 20 januari  rekenen 
(digitaal) 

In de week van 23 t/m 27 januari  begrijpend 
lezen (digitaal) 

Taalverzorging (spelling ) en DMT (op papier) 
plannen de leerkrachten zelf in. 

Wilt u meer informatie ga dan naar de site 
van Leerling in beeld. 

Werkgroep digitaal toetsen, 
Inula, Bart en Elise 

 

 
Schoolfruit  

Woensdag: watermeloen 

Donderdag: sinaasappel 

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. 
 

 

Batterijen Battle 

       Even voorstellen.. 
    Naam: Irma Marsman  
    Groep: 3b 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoe lang werkzaam? Ik werk ruim 16 jaar (dit 
is het 17e schooljaar) met veel plezier op de 
Alfons Ariëns. Ooit begonnen met invallen en 
ik ben niet meer weg gegaan. 
 
Mijn hobby’s: lezen, winkelen, spelletjes 
spelen, leuke dingen doen met m’n gezin en 
afspreken met vriendinnen! 
 
Waarvoor kan je ’s nachts wakker gemaakt 

worden? Liever nergens voor, ik ben er al 

vaak genoeg uit ‘s nachts, haha. Maar 

vooruit, voor sushi ben ik altijd wel te porren. 

Dus daar maak ik graag een uitzondering 

voor! 

 

De Batterijen Battle was een groot succes. Er 

deden 267 scholen mee, die samen in 

totaal ruim 90 duizend kilo lege 

batterijen hebben ingezameld. Helaas zat 

onze school niet bij de top 3. 

De metalen uit alle ingezamelde lege 

batterijen worden gerecycled, zodat ze niet 

uit de natuur gehaald hoeven worden. Er 

worden weer nieuwe producten van 

gemaakt, zoals een step of een brilmontuur. 

Dankzij de Batterijen Battle heeft de natuur 

dus een enorme boost gekregen. En daar 

heeft ook onze school een belangrijke 

bijdrage aan geleverd. De inzameltonnen 

blijven bij de ingang van de school staan, blijf 

ze dus gerust inleveren! 

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

