
WEEKINFO 
13 april 2020 

Belangrijke Data 
16 maart - 24 april 

27 april - 8 mei 

19 mei 

 

21-22 mei 

 

1 juni 

 

School gesloten  

Meivakantie 

Studiemiddag - kinderen zijn om 

12 uur vrij 

Hemelvaartweekend - kinderen 

zijn vrij 

Pinsteren - kinderen zijn vrij 

 

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 

Pasen 
Beste ouders en kinderen, 

Helaas hebben we deze week een mooie 

paasviering op school moeten missen. 

Maar, speciaal voor kinderen, is er een  

online viering gemaakt. 

Presentatoren Elbert Smelt (o.a. bekend 

van Topdoks) en Rinke Verkerk nemen je 

mee door het Paasverhaal.  

Vind je het fijn om even het gevoel te  

hebben toch samen Pasen te vieren en stil 

te staan bij het verhaal over Jezus zijn  

sterven, ga dan naar https://start.verus.nl.  

Hier kies je de leeftijd die jij wilt. Voor de 

kinderen van groep 7 en 8 is de versie van 

de middelbare school een aanrader.  

 Nieuwsbrief  

Centrum Jeugd en Gezin  

Het CJG (Centrum Jeugd en Gezin) heeft 

een nieuwsbrief opgesteld met als thema: 

Corona en niet naar school, hoe ga je daar 

thuis mee om? Deze nieuwsbrief kunt u hier 

lezen.  

Bericht Bas 
Geachte ouders/verzorgers, 

Al 4 weken leven we in een bijzondere  

wereld. Er is veel fysieke afstand en we 

zien elkaar weinig. Iets wat voor ons als 

team best ingewikkeld is. Wel is het heel 

mooi om te zien hoe de moderne  

technieken ervoor zorgen dat er wel veel 

contact is. 

Waarom ik dit bericht in de weekinfo zet is 

om u te informeren over de komende tijd. 

U krijgt of u heeft informatie gekregen 

over de samenwerking met Prokino wat 

betreft de noodopvang. De komende 

twee weken zullen wij gezamenlijk die  

kinderen opvangen waar dat voor nodig 

is. Daarna start de meivakantie en hoe het 

er daarna uit zal zien kan niemand  

voorspellen. Op 21 april zullen we meer te 

weten komen óf en mogelijk wannéér de 

scholen weer open gaan. 

Op SKO niveau wordt er op dit moment al 

nagedacht over hoe het er uit zal zien áls 

de scholen weer open gaan. Vragen die 

voorbij komen zijn: 

- Komen alle kinderen weer tegelijk naar 

school? 

- We zullen opnieuw met groepsvorming 

bezig moeten. 

- Wat doen we met de verschillen die zijn 

ontstaan? 

Allemaal vragen die ons ook bezighouden. 

We weten het op dit moment dus nog 

niet. 

Wel merken we dat de politiek steeds drie 

weken vooruit kijkt. Dus op 21 april horen 

we wat de bedoeling is tot zo net na de 

meivakantie. Wij zullen als school  

meevaren op de route die SKO op dit  

moment uitstippelt. Dus rekening  

houdend met alle vragen die hierboven 

zijn benoemd. En mocht de Alfons Ariens 

weer open mogen, dan zullen wij er staan. 

In welke vorm dan ook maar kijkend naar 

de mogelijkheden! 

Tot die tijd blijven we als enthousiast team 

het thuiswerken faciliteren en begeleiden!

Fijn om hierover van u zoveel  

complimenten te krijgen. Dit doet ons 

goed! 

Tot slot wens ik u, namens het team, fijne 

Paasdagen, in welke vorm dat dit jaar ook 

zal zijn. 

Met vriendelijke groet, 

Bas de Vente 
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