
1 juni 2020 

Belangrijke Data 
4 - 5 juni 

8 juni 

 

19 juni 

29 juni 

1 - 8 juli 

6 juli 

Schoolfotograaf 

We gaan weer volledig naar 

school! 

Studiedag - kinderen zijn vrij 

Portfolio mee 

Ouder-kindgesprekken 

Studiemiddag - kinderen zijn om 

12 uur vrij 

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

 

 

 
 

Komende week krijgen we banaan en 
snackkomkommer! 

 
#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 van Bas 
Geachte ouders/verzorgers, 

Zoals u in de media heeft gehoord of  

gelezen gaan we op 8 juni weer volledig 

open. We zien hier als team erg naar uit.  

Afgelopen donderdag is het protocol  

omtrent het volledig opengaan bij alle 

scholen binnen gekomen. Ik zal u komende 

week via een apart Parro-bericht  

informeren over hoe wij het als Alfons 

Ariens gaan regelen. Wordt dus vervolgd. 

Denkt u er aan dat de kinderen van de 

maandag/donderdaggroep komende week 

op woensdag en donderdag naar school 

gaan? We geven ook op woensdag les van 

8.30 uur tot 14.15 uur. 

Ik wens u namens het team een prachtige 

en zonnige week! 

Met vriendelijke groeten,  

Bas de Vente 

De schoolfotograaf 
Donderdag 4 en vrijdag 5 juni komt de 

schoolfotograaf! Trek je mooiste kleren aan, 

doe je haren netjes en zet je blije glimlach 

op. 

De kinderen gaan op deze dagen nog niet 

elke dag naar school. Hierdoor worden op 

zowel donderdag als vrijdag foto’s gemaakt 
van elk kind dat die dag op school is.  

Doordat er dan veel tijd verloren gaat met 

wisselen, kunnen we dit jaar geen  

broertjes/zusjes foto’s maken. We hopen 

dat dit volgend jaar wel weer kan. 

Zijn er kinderen die nog niet naar school 

komen (i.v.m. Corona), maar wel op de foto 

willen? Dat kan gelukkig! De fotograaf 

moet dit wel van tevoren weten. U kunt uw 

kind dan aanmelden door uiterlijk dinsdag 

2 juni een mail te sturen naar 

p.govers@alfonsariens.nl 

Musical groep 8 
Voor de leerlingen van groep 8 ziet het 

einde van het schooljaar en tegelijkertijd 

ook het einde van hun tijd op de Alfons 

Ariëns er dit jaar anders uit dan andere  

jaren. De excursie naar Amsterdam heeft 

niet kunnen doorgaan en ook het kamp 

naar Leusden is geannuleerd. Als team zijn 

we achter de schermen aan het nadenken 

over wat er nog wel kan en hoe we er voor 

kunnen zorgen dat er voor deze leerlingen 

een mooi afscheid komt.  

 

Zoals het er nu naar uitziet is het mogelijk 

om de musical op school op te voeren. We 

zijn heel blij dat dit kan. De rollen zijn  

inmiddels verdeeld en er wordt al flink  

geoefend. 

Om anderhalve meter afstand te kunnen 

houden, lukt het alleen niet om voor alle 

ouders in één keer de musical op te  

voeren. De beide groepen 8 gaan de  

musical twee keer opvoeren op twee  

verschillende avonden. Op beide avonden 

zijn de ouders van de helft van de groep 

welkom. We hebben een indeling gemaakt 

en deze met de ouders gedeeld. In de 

laatste week wordt de musical ook  

opgevoerd voor de leerlingen van groep 5 

t/m 8. Broertjes en zusjes uit groep 1 t/m 4 

kunnen aanschuiven bij deze groepen.  

Planning musical 

di 7 juli      groep 8a  

’s avonds voor de ouders 

do 9 juli      groep 8b  

’s avonds voor de ouders 

di 14 juli     groep 8b  

’s ochtends voor de groepen 5 t/m 8 en ’s 
avonds voor de ouders 

wo 15 juli     groep 8a  

’s ochtends voor de groepen 5 t/m 8 en ’s 
avonds voor de ouders 

 

Ook wordt er nagedacht over een mooie 

afsluiting voor de groepen 8 in plaats van 

het eindkamp. Zodra deze plannen rond 

zijn, zullen deze worden gedeeld.  

 

leerkrachten groepen 8 
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