
6 juli 2020 

Belangrijke Data 
1 - 7 juli 

6 juli 

 

7 juli 

9 juli 

14 juli  

14 juli  

15 juli 

16 juli  

17 juli 

Ouder-kindgesprekken 

Studiemiddag - kinderen zijn om 

12 uur vrij 

Musicalavond groep 8a 

Musicalavond groep 8b 

Musicalavond groep 8b 

Doorschuifmiddag 

Musicalavond groep 8a 

Laatste schooldag groep 8 

Laatste schooldag groep 1-7 - 

De kinderen zijn deze dag om 12 

uur vrij 

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

 

 

 
Deze week krijgen we peer en  

banaan! 
 

#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 
Beste ouders, 

Nog heel even en dan is het alweer  

zomervakantie. Wat een rare maanden  

liggen er achter ons. Fijn om elkaar deze  

weken weer te mogen ontmoeten tijdens 

de gesprekken. De kinderen hebben hun 

portfolio gekregen, de laatste toetsen  

worden of zijn afgenomen, de laatste  

activiteiten worden gepland. Groep 8 kan 

gelukkig haar eindmusicals houden, er 

wordt zelfs nog een feestelijke nacht  

georganiseerd. Mooi dat zij toch zo hun 

basisschoolperiode af kunnen sluiten. 

Wanneer de vakantie start, gaat hier op 

school het grote werk beginnen: het plein 

van de onderbouw wordt grotendeels  

aangepakt. Nieuwe bestrating en ook nog 

wat leuke verrassingen! 

Tevens zal er na de vakantie nieuw  

meubilair in de gangen en hallen staan, 

krijgen de groepen 3 nieuw meubilair en 

wordt er bij de hoofdingang ook nog een 

en ander gerealiseerd. U ziet, we blijven 

lekker in beweging! 

Namens het team wens ik u een fijn  

weekend. 

Met vriendelijke groet, 

Bas de Vente 

Juffen- & Meestersdag 
groep 1-4 

Op donderdag 9 juli zullen de groepen 1  

t/m 4 juffen- & meestersdag vieren. ‘s  
Ochtends gaan de groepen 1/2 naar de 

Rietmeen. Vanaf half 12 zullen de groepen 

3 en 4 maar de Rietmeen gaan. Wij  

hebben er zin in! 

Tafels en stoelen opruiming! 
Na de zomervakantie krijgen we op school 

nieuw meubilair in de hallen. We hebben 

het volgende gebruikte meubilair gratis 

voor u in de aanbieding: 

 

- 12 witte tafels, afmeting: 180x160 cm. 

- 21 houten stoelen 

- 34 blauwe stoelen 

 

Het meubilair dient vrijdag 17 juli  

opgehaald te worden.  

Bij interesse kunt u een mail sturen naar: 

b.devente@alfonsariens.nl 

 

WEG IS WEG!  

Nacht van  
Omdat we dit jaar helaas niet naar  

Amsterdam en op kamp zijn geweest, gaan 

we het jaar knallend afsluiten met ‘de nacht 
van 8!’. 
Op vrijdag 10 juli worden de kinderen van 

de groepen 8 ’s avonds op school  
verwacht. We beginnen de avond met een 

lekkere barbecue en de rest van het  

avondprogramma is een verrassing. De  

kinderen blijven een nacht op school slapen 

en de volgende ochtend sluiten we  

gezamenlijk af met een lekker ontbijt.  

Parkeren 

Beste ouders/verzorgers, 

Elke ochtend is het een komen en gaan 

van kinderen die die dag naar school  

worden gebracht. Veel kinderen komen op 

de fiets, maar ook veel kinderen worden 

met de auto gebracht. Bij de Alfons Ariens 

is een grote parkeerplaats (zowel bij 

school als bij de Jumbo) waar u uw auto 

kunt parkeren. Het blijkt dat er namelijk 

ook ouders zijn die in de wijk kort  

parkeren wat voor gevaarlijke situaties 

zorgt. Hierover ben ik meermaals  

geïnformeerd. Ik wil u dan ook vragen om 

gebruik te maken van de parkeerplaatsen 

en het zo voor iedereen veilig te houden.  

Vriendelijk bedankt voor de genomen 

moeite, ook namens de wijkbewoners, 

 

Bas de Vente 

Regel van de maand juli 

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

