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Belangrijke Data 
9 maart 

 

12 maart 

25 maart 

9 april 

10 - 13 april 

17 april 

24 april 

27 april - 8 mei    

Studiemiddag kleuters - groep 1 

en 2 is om 12 uur vrij 

Informatieavond groep 1 en 2 

Grote rekendag 

Studiedag - kinderen zijn vrij 

Paasweekend 

Excursie groep 8 

Koningsspelen 

Meivakantie 

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

 

 
 

Woensdag: waspeen 
Donderdag: mandarijn 

Vrijdag: peer 
 

#schoolfruit 

Fietsen op het schoolplein 
 

Dit berichtje gaat over het werkwoord  

fietsen en het zelfstandig naamwoord  

fietsen.  

Allereerst willen we alle kinderen er aan 

herinneren niet te fietsen (ww) op het 

schoolplein en ook niet op de voetpaden 

rondom de school. Zeker op het voetpad 

aan de Klaproosmeen (langs het plein van 

de onderbouw richting de hoofdingang van 

de bovenbouw) wordt er veel gefietst door 

kinderen van onze school en zien we dat 

dit tot gevaarlijke situaties kan leiden voor 

de voetgangers. Voor ons is het niet  

haalbaar om toezicht te houden (dit  

hebben we in het verleden wel  

geprobeerd), maar met elkaar moet het 

toch lukken om de route naar school een 

stukje veiliger te maken.  

  

Dan komen we bij het tweede punt. Er is 

voldoende ruimte gereserveerd op de  

pleinen om fietsen (zn) te stallen, maar we 

willen jullie vriendelijk verzoeken dit wel 

netjes te doen. Om te beginnen passen er 

dan meer fietsen naast elkaar, maar het is 

ook beter voor jullie fietsen. Regelmatig 

liggen er fietsen op het plein, die eerder 

netjes gestald zijn. Als er onvoldoende plek 

is, schuif dan een fiets op om plaats te  

maken of zoek aan andere plekje, maar 

voorkom dat er fietsen omvallen. Mocht dit 

toch een keer per ongeluk gebeuren, zet 

de fiets dan weer netjes rechtop. Er staan 

veel dure fietsen op het plein die onnodig 

beschadigd raken.  

Alvast bedankt allemaal!   

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 

Bibliotheekouders gezocht 
in de bovenbouw 

 

Op maandag- en woensdagochtend is het 

dringen geblazen in de hal van groep 8, 

veel kinderen hebben dan hun  

bibliotheekboek uit en willen graag hun 

boek ruilen. We willen daarom graag een 

extra bibliotheekdag inlassen: de vrijdag! 

  

Vind je het leuk om ons te helpen en heb 

je op vrijdagochtend een klein uurtje de 

tijd? Meld je dan aan bij juf Irma (groep 

5a) om te komen helpen. De  

bibliotheekouders leggen je uit hoe het 

systeem werkt, dat leer je zo! 

Hemel en aarde 

Op de Alfons Ariëns werken wij met de  

methode hemel en aarde voor godsdienst 

en levensbeschouwing. De periode tussen 

de voorjaarsvakantie en de meivakantie 

heeft als thema ‘steen’. De ouderbrief  

passend bij dit thema kunt u hier lezen.  

 

 
 
 

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
https://alfonsariens.nl/wp-content/uploads/2020/02/HenA_19-4_Ouderbrief_en_Gedicht.pdf

