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Belangrijke Data 
8 juni 

 

10 juni 

 

19 juni 

29 juni 

1 - 7 juli 

6 juli 

We gaan weer volledig naar 

school! 

Verrassing voor alle kinderen, 

geregeld door de OV 

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 

 

 

 
 

Er is weer 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 

Uitgeleende laptops 
Een aantal leerlingen heeft de afgelopen 

periode gebruik kunnen maken van een 

Acer schoollaptop met adapter. 

Omdat de scholen weer volledig starten 

willen we graag alle laptops terug, zodat 

ze weer kunnen worden ingezet in de  

verschillende groepen. Wilt u ervoor  

zorgen dat de laptop en adapter voor 12 

juni worden teruggebracht naar school?  

U kunt de laptop met adapter aan de 

groepsleerkracht afgeven, het   

serienummer van de laptop en de naam 

van het kind zal worden gecontroleerd,  

zodat we deze van de uitleenlijst kunnen 

afvinken. 

We hopen dat uw kind er veel plezier van 

heeft gehad. 

Gym en zwemmen 
Vanaf aanstaande maandag zullen de  

gymlessen weer gegeven worden volgens 

het normale gymrooster. Helaas mogen we 

nog geen gebruik maken de gymzaal. De 

gymlessen zullen dan ook buiten gegeven 

blijven worden. Denkt u aan goede/dichte 

schoenen en passende kleding op de  

gymdagen?  

De lessen schoolzwemmen voor groep 5 en 

6 worden dit schooljaar helaas NIET meer 

hervat.   

Artikel in blad historische 
vereniging Herderewich 

Zoals een tijdje geleden te lezen was in de 

weekinfo, heeft de Alfons Ariëns het  

monument van de vermoorde Joodse  

Harderwijkers bij de Oude Synagoge  

geadopteerd. Afgelopen week verscheen 

hier een artikel over in het kwartaalblad 

van de historische vereniging Herderewich. 

Het artikel is hieronder te lezen.  
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