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12 maart 

25 maart 

8 april 

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 

Paasviering 

Studiedag - kinderen zijn vrij 

Paasweekend 

Excursie groep 8 

Koningsspelen 

Meivakantie 

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

 

 
 

Woensdag: sinaasappel 
Donderdag: komkommer 

Vrijdag: peer 
 

#schoolfruit 

Herhaling oproep  

sportkleding bovenbouw 
  

Regelmatig verschijnen er kinderen in de 

sporthal zonder sportkleding. Vaak omdat 

ze hun kleding vergeten zijn, soms omdat 

ze hun tas met kleding kwijt zijn. De  

vakleerkrachten willen dat iedereen  

meedoet, maar om goed te kunnen  

sporten zijn sportkleding en -schoenen een 

vereiste.  

 

Vanaf januari staat er een bak met schone 

reservekleding waar de kinderen gebruik 

van moeten maken als ze hun eigen  

kleding niet bij zich hebben. Het is de  

bedoeling dat deze kleding na gebruik 

weer schoon ingeleverd wordt bij de 

groepsleerkracht.  

Als een kind kleding vergeet, dan wordt u 

door de groepsleerkracht op de hoogte 

gebracht.   

  

Om nog beter te kunnen voorzien in  

kleding in verschillende maten, herhalen 

we nog een keer deze oproep. Heeft u een 

shirt of short liggen die thuis niet meer  

gebruikt wordt, wij willen ze graag  

toevoegen aan de kledingbak. U kunt deze  

inleveren bij de groepsleerkracht.  

  

Alvast bedankt! 

 

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 

Bericht van Bas 

Beste ouders/verzorgers, 

De eerste week na de voorjaarsvakantie zit 

er weer op en de school is weer vol in  

bedrijf. 

Graag wil ik u even meenemen in een paar 

zaken. 

Ziekte 

Op dit moment wordt er veel gepraat 

over het Corona virus. Op dit moment 

hebben we als school echter meer last van 

de “gewone” griep. We merken dat er 
veel leerlingen ziek zijn en ook een aantal 

leerkrachten was afgelopen week één of 

meerdere dagen ziek. We zetten altijd  

alles op alles om de lege plaats op te  

vullen, maar afgelopen week ontkwamen 

we er niet aan om drie dagen achter  

elkaar een groep vrij te moeten geven. Wij 

zijn blij dat we de basisformatie gevuld 

hebben, maar er is echt een tekort aan  

invalleerkrachten. Mocht u toevallig  

iemand zijn/kennen met een  

onderwijsbevoegdheid en u wilt zo af en 

toe invallen, dan hoor ik het graag van u. 

Audit 

Op 16, 17 en 18 maart vindt er een audit 

plaats bij ons op school. Er komt een  

externe auditor vanuit SKO voor een  

nulmeting. Hij zal in kaart brengen wat er 

goed gaat bij ons op school, maar ook 

waar ontwikkelpunten liggen. Zodra de 

audit is geweest laten we u zeker horen 

hoe het is verlopen. 

MR en ouderpanel 

Afgelopen week hebben we zowel met 

het ouderpanel als de MR om tafel  

gezeten. Het is goed elkaar te ontmoeten 

en te praten over de zaken die op school 

spelen zoals de audit, de portfolio’s en 15 
minuten gesprekken, de inrichting van de 

gangen en hallen en de lopende zaken. 

NL DOET 

Zaterdag 14 maart is het weer NLdoet, de 

grootste vrijwilligersactie van Nederland. 

We hebben een paar concrete klussen  

zoals een aantal schilderklusjes, een  

fietsenhok bouwen en belijning bij de  

bovenbouw aanbrengen voor de fietsen.  

We kunnen nog wel wat hulp gebruiken, 

komt u ook helpen? Uw kind mag  

natuurlijk gewoon mee naar school. Vorig 

jaar waren alle kinderen samen heerlijk op 

school aan het spelen. Wij verzorgen de 

koffie/thee, wat lekkers en een lunch als 

afsluiting. Voor uw aanmelding: 

b.devente@alfonsariens.nl 

Namens het team wens ik u een prettig 

weekend! 

Vriendelijke groet, 

Bas de Vente 
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