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Week van de  

Lentekriebels 

7 t/m 17 mei 

Schoolkorfbal 14 en 15 mei 

Schoolfotograaf 27 en 28 mei 

Studiemiddag 7 juni 

Studiedag  11 juni 

Avondvierdaagse 17 t/m 20 juni 

Studiedag 21 juni 

Portfolio mee  1 juli  

Ouder-kindgesprekken 3 t/m 10 juli 

Studiedag 8 juli 

Voor de meest actuele data kijkt u op 

www.alfonsariens.nl 

Woensdag, donderdag en vrijdag  
 

Fruitdag! 

STUDIEDAG  21 JUNI   

SCHOOLFRUIT  

Zoals u weet doet onze school al een aantal jaren mee aan het EU-schoolfruitprogramma. Dit 
programma liep van de herfstvakantie tot aan de meivakantie. De gemeente Harderwijk heeft 
een project opgezet om de levering van schoolfruit voort te kunnen zetten, zodat de kinderen 
de rest van het jaar ook kunnen genieten van fruit en groente.  
 
Vanaf 15 mei 2019 zullen de kinderen op woensdag, donderdag en vrijdag tijdens de ochtend-
pauze schoolfruit aangeboden krijgen. Op dit moment is voor ons nog niet duidelijk of wij van 
te voren weten wat voor fruit of groente het zal zijn. Mocht dit van te voren bekend zijn, 
zullen wij dit vermelden in de weekinfo.  

welkom 

Nieuwe leerlingen op de Alfons Ariëns: 
 
Groep 1/2a 
Annebelle 
Groep 1/2c  
Juul 
 
Namens iedereen van de Alfons Ariëns 
wensen wij jullie van harte welkom bij 
ons op school! 

Geachte ouders, 

In september van dit schooljaar bent u via de weekinfo geïnformeerd over een aanpassing in 
het vakantierooster. Dit betrof een andere periode voor de meivakantie. Deze wisseling gaf 
ons de mogelijkheid een extra studiedag in te plannen. Deze hebben we destijds vastgesteld 

op 21 juni. Tot onze spijt is deze dag “verdwenen” in de weekinfo’s die volgden. 

Daarom deze extra herhaling: vrijdag 21 juni is een vrije dag voor alle kinderen! 

Komt goed uit, is wederom de dag na de avondvierdaagse. 

Gezien het enorme enthousiasme ook dit jaar weer (bijna 200 aanmeldingen), is het goed dat 

vrijdag een vrije dag is! 

Ik vertrouw erop u zo voldoende te hebben geïnformeerd en wens u een fijn weekend. 

Vriendelijke groet, 

Bas de Vente 



HOERA !    

Yalina Machiels is cum laude geslaagd voor het verkeersexamen. We zijn trots op 
Yalina!  
 
Dit jaar zijn 7 basisschoolleerlingen cum laude geslaagd voor het verkeersexamen. 
Woensdag 8 mei werden zij gehuldigd door burgemeester Harm-Jan van Schaik op 
basisschool Het Startblok.  
 

B INNENDEUREN   
ONDERBOUW  

In de meivakantie is er aardig wat schilderwerk verricht in 

en rond de Alfons Ariëns.  

De onderbouw heeft afscheid moeten nemen van de 
oude, bruine deuren. Deze zijn fris blauw geschilderd, 
zodat het goed past bij de rest van de school. Ook de 

kozijnen staan in mooie, nieuwe, witte verf.  




