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Belangrijke Data 
4 februari 

6 en 11 februari 

10 februari 

12-19 februari 

21 februari 

 

24-28 februari 

9 maart 

 

25 maart   

Open dag  

Schoolkeuzegesprekken groep 8 

Portfolio 1 mee  

Ouder-kindgesprekken 

Studiemiddag - kinderen zijn om 

12 uur vrij  

Voorjaarsvakantie 

Studiemiddag kleuters - groep 1 

en 2 is om 12 uur vrij 

Grote rekendag 

Bekijk de volledige kalender op onze website: 
www.alfonsariens.nl 

 

 
 

Woensdag: mango 
Donderdag: watermeloen 

Vrijdag: appel 
 

#schoolfruit 

Ondersteuning IB Alfons 
Ariens 

 

Zoals u waarschijnlijk wel weet maakt de 

Alfons Ariëns onderdeel uit van de  

Scholengroep Katholiek Onderwijs  

Flevoland Veluwe, kortweg SKO. Binnen 

SKO wordt leren van en met elkaar en 

vorm en inhoud geven aan onderlinge  

solidariteit een warm hart toegedragen. 

Op basis van deze waarden is aan Lotte 

(intern begeleider en coach) gevraagd  

collega’s in Almere tot aan de  
zomervakantie te begeleiden. Dit maakt 

dat Lotte één dag per week in Almere zal 

werken. 

 

Sabella (kleuterleerkracht en  

gedragsspecialist) zal de dag die Lotte 

minder op de Alfons Ariëns aanwezig is 

opvangen. 

Update Bas de Vente 
 

Afgelopen maandag is Bas thuis gekomen 

na een week in de revalidatiekliniek in  

Nijmegen doorgebracht te hebben. Hij 

voelt zich gelukkig een stuk beter dan de 

eerste dagen na de ingreep en maakt zich 

momenteel op voor de volgende operatie. 

Aanstaande maandag zal de definitieve 

pomp geplaatst worden en zal hij daarna 

weer revalideren. Het effect van het gericht 

toedienen van de medicijnen met behulp 

van de pomp zal dan echt goed merkbaar 

worden voor Bas. 

Bas krijgt veel post en dat steunt hem 

enorm. Mocht u ook een kaartje willen  

sturen dan kan dat naar onderstaand adres. 

Bas verblijft hier komende week.  

St Maartenskliniek revalidatie 

Kamer 1 

Postbus 9011 

6500 GM Nijmegen 

Heeft u onze facebookpagina 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 

Ouderavond theatergroep 
Kwartet 

 

Afgelopen dinsdag was de hal van de  

bovenbouw omgetoverd tot een klein  

theater en hebben ouders en leerkrachten 

kunnen genieten van ‘opvoedtheater’ van 

Theatergroep Kwartet. De scenes die  

werden opgevoerd gingen over thema’s 
rondom opvoeden en onderwijs. Doordat 

de thema’s met een flinke dosis humor  

waren uitvergroot, waren de scenes voor 

iedereen erg herkenbaar. Aan bod kwamen 

het jengelende, dwarse kind in de  

supermarkt, eindeloos zeurend om lekkers, 

vaders langs de lijn met elkaar in gesprek 

over het onderwijs, de gezonde school en 

een hilarisch lied (speciaal voor onze school 

geschreven) over de voor- en nadelen van 

een ouder-groepsapp.  

Na elke scene was er ruimte voor een  

gesprek met het publiek onder leiding van 

een gespreksleider. Het was leuk om te  

ervaren hoe we ons allemaal konden  

identificeren met de situaties die werden 

gespeeld en de gesprekken leidden tot 

creatieve oplossingen, begrip en nieuwe 

ideeën en inzichten.  

Dank aan Theatergroep Kwartet (waarvan 

een aantal de weekinfo leest), de  

aanwezige ouders en collega’s! 

Een zeer geslaagde avond en wat mij  

betreft voor herhaling vatbaar! En dan mag 

de zaal best wat voller ;). 

Marieke Los 
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