
20 januari 2023 

Belangrijke Data 
3 februari 
6 februari 

7 t/m 10 februari 
9 februari 

 
9 februari 

10 februari 
13 februari 
14 februari 

 
14 februari 
15 februari 

15 t/m 21 februari 

Studiedag 
Studiedag 
Open entree 
Schoolkeuzegesprekken  
groep 8 
MR vergadering 
Warme truiendag 
Portfolio mee naar huis 
Schoolkeuzegesprekken  
groep 8 
Vergadering oudervereniging 
Leerlingenraad 
Ouder-kindgesprekken 

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 

 

 
Woensdag: waspeen 

Donderdag: mango 

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 
 

Mediawijsheid 
Vrijdag 13 januari zijn we als  
leergemeenschap Mediawijsheid bij elkaar 
gekomen. Binnen de leergemeenschap 
werkt de school samen met het Centrum 
Jeugd & Gezin en de Hogeschool Viaa 
Zwolle. N.a.v. onze oproep in de weekinfo 
zijn Lisette (de moeder van Tygo uit groep 
1/2a en Louise 3a), Renate (de moeder van 
Mauro uit 8a) en Roeland (de vader van 
Benjamin uit 5a en Sofia uit 8b) bij ons  
aangeschoven. Zij hebben affiniteit met 
het onderwerp Mediawijsheid en denken 
graag met ons mee. Fijn dat jullie met ons 
meedenken!  

Samen hebben wij besloten dat we  
invulling willen gaan geven aan de Week 
van Mediawijsheid in het najaar. Ook  
kwamen we tot de conclusie dat we dit  
onderwerp breder willen trekken dan  
alleen deze week. Daarom zullen we  
regelmatig in de weekinfo een onderdeel 
plaatsen over bijvoorbeeld Sociale Media 
en schermgedrag. Volgende maand zitten 
we weer bij elkaar en bespreken we hoe 
we onze school ‘mediawijzer’ willen  
maken. 

Met vriendelijke groet,  

Marco van de Kamp 
(marcovdk@gmail.com)  
Bart Bronkhorst 
(b.bronkhorst@alfonsariens.nl)  
Bas de Vente  
(b.devente@alfonsariens.nl)  

Nieuwsbrief  

stichting leergeld 
Stichting Leergeld Randmeren wil graag 
dat álle kinderen mee kunnen doen aan  
alle activiteiten die nodig zijn om je als 
kind goed te kunnen ontwikkelen. Helaas is 
het zo dat door de Corona crisis én door 
de energie crisis veel gezinnen het erg 
moeilijk hebben gekregen om het hoofd 
boven water houden. Daarom roept  
Stichting Leergeld Randmeren ouders uit 
deze gezinnen uit de gemeente Harderwijk 
op om zich te melden voor ondersteuning. 
Meer informatie kunt u vinden in deze 
nieuwsbrief.  

Even voorstellen..  
Naam: Ellen Linde  
Groep: 5a 
 
Hoe lang werkzaam?  
Dit is mijn 14e jaar op 
de Alfons Ariëns. Ik 
ben begonnen op de 
‘Wijde Blik’ (nu  
Wolderweide, voor-
heen een locatie van onze school). Daarna 
ben ik naar Stadsweiden gegaan, waar ik 
tot nog toe in de groepen 4, 5 en 6 heb 
gewerkt. Eén keer in de twee weken val ik 
in voor collega’s, in zowel de onder- als  
bovenbouw.  
 
Mijn hobby’s:  
Lezen (als ik eenmaal in een goed boek zit, 
leg ik ‘m het liefst niet meer aan de kant), 
een nieuwe stad ontdekken, ergens koffie 
drinken of lekker lunchen, de natuur in 
voor een mooie wandeling en yoga.   
 
Waarvoor kan je ’s nachts wakker gemaakt 
worden? 
Een lekker Italiaans gerecht! 
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