
WEEKINFO 
6 april 2020 

Belangrijke Data 
16 maart - 24 april 

27 april - 8 mei 

12 - 13 mei 

19 mei 

 

21-22 mei 

 

1 juni 

15 - 18 juni     

School gesloten  

Meivakantie 

Schoolkorfbal 

Studiemiddag - kinderen zijn om 

12 uur vrij 

Hemelvaartweekend - kinderen 

zijn vrij 

Pinsteren - kinderen zijn vrij 

Avondvierdaagse 

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

 

 

 
 
 
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 

Opvang op school 
Zoals u begrepen heeft zal de school de 

komende drie weken nog dicht zijn.  

Eerder is er een bericht met u gedeeld 

over de opvang van kinderen waarvan de 

ouders werkzaam zijn in de zogenoemde 

vitale beroepen. Wij zullen ook de  

komende drie weken weer opvang bieden 

voor deze kinderen.   

Een kleine wijziging ten opzichte van  

eerder verstuurd bericht: De coördinatie 

van de opvang van kinderen op school zal 

vanaf maandag gedaan worden door (juf) 

Shirley Depenbrock. Het aanmelden van 

kinderen voor de opvang mag dan ook 

gedaan worden door een mail te sturen 

naar s.depenbrock@alfonsariens.nl.  

Per dag zal een overzicht gemaakt worden 

van de kinderen die aanwezig zijn. U dient 

uw kind dagelijks voor de opvang aan te  

melden vóór 12 uur ’s middags  
voorafgaand aan de dag dat opvang  

gewenst is.  

Kinderen die klachten hebben zoals  

neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid 

of koorts mogen pas aangemeld worden 

voor de opvang wanneer zij 24 uur  

klachtenvrij zijn.  

Om de opvang niet te overbelasten  

vragen we ook om zelf creatief met  

opvang om te gaan.  

 Opvang tijdens het  

paasweekend  

Tijdens het paasweekend (10-14 april)  

organiseert Prokino noodopvang voor  

kinderen van ouders die beide in vitale  

beroepen moeten werken. Is dit voor u van 

toepassing en wilt u gebruik maken van  

deze opvang? Stuur dan z.s.m. een mail 

naar: harderwijkermelo@prokino.nl. 

 
 

 

Lied 350 kinderen  

 

 

 
 

 

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://youtu.be/ylXY7C7Ia2c

