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Belangrijke Data 
16 maart - 6 april 

8 april 

9 april 

10 - 13 april 

17 april 

24 april 

27 april - 8 mei    

School gesloten  

Paasviering 

Studiedag - kinderen zijn vrij 

Paasweekend 

Excursie groep 8 

Koningsspelen 

Meivakantie 

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

 

 

 
De komende twee weken nog even 

geen schoolfruit 
 

#schoolfruit 

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 

Afscheid juf Loes 

Na 10 jaar als administratief medewerker 

te hebben gewerkt, eerst voor Jan en nu 

voor Bas, neem ik afscheid. Voortaan zal ik 

alleen op Wolderweide werken. 

Het was een mooie tijd met veel  

werkplezier en voldoening. Geen werkdag 

was hetzelfde en altijd fijne collega’s en 

lieve kinderen om me heen. 

Ik geef het stokje door aan Sandy  

Raaijmakers. Iedereen bedankt voor alles 

en tot ziens! 

Groetjes van Loes Brouwer 

Even voorstellen:  

Sandy Raaijmakers 

Goedendag, mijn naam is Sandy   

Raaijmakers en ik ben de nieuwe  

administratief medewerkster op de  

Alfons Ariëns. Op mij rust de zware taak 

om een kanjer als Loes op te volgen. 

Ik zal mijzelf hieronder verder even  

voorstellen. 

   

Ik ben 48 jaar, getrouwd en heb drie  

kinderen in de leeftijd van 21, 20 en 17. Zij 

hebben alle drie, alweer enige tijd terug, 

met plezier onderwijs gevolgd op de  

Alfons Ariëns. De school is dus niet geheel 

vreemd voor mij.  

Na bijna tien jaar als verzorgende op de  

afdelingen neurologie en pijnbestrijding in 

het ziekenhuis te hebben gewerkt (wat ik 

nog tot eind mei 2020 doe), kwam deze 

nieuwe uitdaging op mijn pad. Totaal wat 

anders, dat realiseer ik mij terdege, maar ik 

ben iemand met een brede interesse. In 

het verleden heb ik met regelmaat op 

school bij allerlei activiteiten geholpen  

zoals bij open podia, knutselactiviteiten, 

dansen met de klas, lezen met kleine 

groepjes, schoolreisjes, etc. Ik ben  

vrijwilligster geweest in het Stadsmuseum, 

heb mensen rondgeleid door Harderwijk 

als Stadsgids, heb lectuur ingesproken bij 

het CBB, in de blacklight show “Spetter en 
het magische avontuur” in het Dolfinarium 

gestaan, geef dansles aan mensen met de 

ziekte van Parkinson en heb onlangs de  

opleiding tot Docent Dansexpressie  

afgerond. Ik heb een grote passie voor 

dans, muziek (ik zing in een a-capella 

groep), theater en geschiedenis.  
 

Jullie weten nu iets meer over mij. Ik hoop 

jullie de komende tijd, wanneer iedereen 

weer naar school mag, ook te leren  

kennen!  
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