
WEEKINFO 
20 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 

Bericht Bas 
Beste ouders/verzorgers, 

Afgelopen week hebben we de opvang 

voor de kinderen van wie de ouders een  

vitaal beroep hebben, samen opgevangen 

met Prokino. 

Fijn dat het op deze manier kon.  De  

leerkrachten zijn er van 8.30 uur tot 12.30 

uur. Daarna neemt Prokino het over.  

Volgende week continueren we dit. 

Zoals u weet is er dinsdagavond 21 april 

een belangrijke persconferentie. We zullen 

dan horen hoe de maatregelen na 28 april 

vorm krijgen. 

Gaan we weer naar school na de  

meivakantie? Zo ja, in welke vorm? En waar 

moeten we dan rekening mee  

houden en hoe? 

Er zijn nu al meer vragen dan antwoorden 

voor het geval dat. Wellicht blijft de school 

ook nog wel gesloten net als nu. 

Op dit moment kunnen we niets anders 

dan afwachten, maar wordt er op de  

achtergrond door SKO en school wel  

nagedacht over verschillende scenario’s. 
Welke beslissing er genomen gaat  

worden, weten we na 21 april. En als de 

scholen op wat voor manier dan ook 

(gedeeltelijk) open gaan, moet op veel  

vragen nog een antwoord komen.  

Ik hoop dan ook dat u niet verwacht dat er 

woensdagmorgen om 9.00 uur een plan 

klaarligt. Als MT en team zullen we de  

dagen erna gebruiken om een goed  

doordacht plan neer te leggen. Dit zullen 

we dan in de loop van die week naar u 

communiceren. 

Ik vertrouw erop u zo weer voldoende te 

hebben geïnformeerd en wens u namens 

het team een fijn weekend toe. 

Met vriendelijke groet, 

Bas de Vente 

Opvang op school 
Sinds afgelopen maandag heeft Prokino 

de noodopvang in de middag  

overgenomen van de leerkrachten. Dat  

betekent dat kinderen die gebruik maken 

van de noodopvang op school van 8.30 tot 

12.30 uur opgevangen worden door  

leerkrachten van school en vanaf 12.30 uur 

door medewerkers van Prokino.  

Wilt u gebruik maken van de noodopvang, 

geef dit dan uiterlijk de dag voor opvang 

voor 12 uur ’s middags door aan (juf)  
Shirley Depenbrock door een mail te  

sturen naar: s.depenbrock@alfonsariens.nl. 

Ook moeten de kinderen aangemeld  

worden bij Prokino. Hiervoor moet u dit 

formulier invullen, zodat Prokino ook op de 

hoogte is van eventuele  

bijzonderheden en de contactgegevens 

van ouders. Stuur het ingevulde formulier 

en de aanmelding naar:  

harderwijkermelo@prokino.nl.  
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