
WEEKINFO 
10 februari 2020 

Belangrijke Data 
10 februari 

11 en 13 februari 

12-19 februari 

21 februari 

 

 

24-28 februari 

9 maart 

 

25 maart 

9 april   

Portfolio 1 mee  

Schoolkeuzegesprekken groep 8 

Ouder-kindgesprekken 

Carnaval  

Studiemiddag - kinderen zijn om 

12 uur vrij  

Voorjaarsvakantie 

Studiemiddag kleuters - groep 1 

en 2 is om 12 uur vrij 

Grote rekendag 

Studiedag - kinderen zijn vrij.  

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

 

 
 

Woensdag: navelsinaasappel 
Donderdag: rettich 

Vrijdag: appel 
 

#schoolfruit 

Carnaval 2020 
 

Zottenweek (ma 17/02 t/m vr 21/02) 

 

Maandag 17/02: Kom in je pyjama, onesie 

of badjas! We gaan een dagje  

lekker-lui-leren vandaag! 

Dinsdag 18/02: De chique dag. Trek je  

allermooiste kleren aan, alsof je naar een 

bruiloft gaat. 

Woensdag 19/02: Schminkdag. Vlaggetjes 

op je wangen, een rode neus als clown of 

kom jij als piraat? Vandaag staat ook jouw 

juf of meester geschminkt voor jou paraat! 

Donderdag 20/02: Opposite Day! Oftewel 

Andersomdag! Schoenen aan de  

verkeerde voeten, broek achterstevoren, 

sokken aan je handen. Bedenk het maar! 

Vrijdag 21/02: Verkleed naar school!  

Vandaag hoef je alleen maar drinken mee 

te nemen, voor een tien-uurtje wordt  

gezorgd! De kinderen zijn om 12 uur vrij, 

in verband met een studiemiddag voor de 

leerkrachten.  

 

Hulp gezocht! 

Wie kan ons op vrijdagmiddag 14 februari, 

na schooltijd, helpen om de school in  

carnavalsstemming te brengen?  

Wie vindt het leuk om de podia aan te  

kleden voor de 21ste? We willen hier op 

donderdagmiddag 20 februari na  

schooltijd mee aan de slag. 

Graag opgeven bij de leerkracht. 

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 

Extra studiedag  

donderdag 9 april 2020 
 

Beste ouders, 

Dinsdag 7 januari hebben de kinderen ’s 
middags vrij gehad in verband met een 

teamtraining over begrijpend lezen. Wij 

kregen kort van tevoren te horen dat Karin 

v.d. Mortel (expert op het vakgebied  

Begrijpend Lezen) ziek was. Omdat we pas 

kort voor de studiemiddag dit bericht  

kregen, hebben we er voor gekozen de 

kinderen deze middag toch vrij te geven en 

hebben we een andere invulling kunnen 

geven aan deze middag.  

Karin van de Mortel is inmiddels opgeknapt 

en we hebben met haar gekeken naar een 

nieuwe datum voor de teamtraining. We 

zijn uitgekomen op donderdag 9 april. Dit 

is de donderdag voor het paasweekend. 

Dit betekent dat de kinderen een extra dag 

vrij zijn voor het paasweekend. De  

paasviering verplaatsen we naar woensdag 

8 april.  

We hopen dat jullie er tegen die tijd een 

mooi lang weekend van kunnen maken met 

elkaar.  

Met vriendelijke groet, 

Team Alfons Ariëns   

NLdoet 
 

Op zaterdag 14 maart is de grootste  

vrijwilligersactie van Nederland, NLdoet. 

Wij doen hier als school voor het derde 

jaar aan mee. Wie komt er helpen met 

klussen? Je hoeft niet enorm handig te 

zijn, er zijn allerlei soorten klusjes te doen. 

Gezellig met andere ouders, een aantal 

leerkrachten en andere vrijwilligers! We 

starten om 09.00 uur en we sluiten om 

12.30 uur af met een lunch. 

Aanmelden via b.devente@alfonsariens.nl.  

Lancering van onze  

nieuwe huisstijl 

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

