
13 juli 2020 

Belangrijke Data 
13 juli 

 

14 juli  

14 juli  

15 juli 

16 juli  

17 juli 

Meesters– en juffendag  

groep 1 t/m 4 

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 hebben we helaas geen 

schoolfruit meer! 
 

#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 

Cadeautje van de OV 
Zoals iedereen wel weet heeft corona veel 

invloed gehad op activiteiten en  

evenementen. Ook de Alfons Ariëns heeft 

hier veel van gemerkt. Er was geen  

avondvierdaagje, geen korfbaltoernooi, 

geen paasviering, etc. Normaal zijn dit  

activiteiten waarbij de OV betrokken is en 

wordt er gebruik gemaakt van de jaarlijkse 

ouderbijdrage. Onlangs hebben alle  

kinderen een waterijsje van de OV  

gekregen, omdat we allemaal blij waren 

dat we weer volledig naar school toe 

mochten. Om alle kinderen nog iets leuks 

aan te bieden dit schooljaar hebben wij 

Drumble Dance ingehuurd om aan alle 

klassen een workshop aan te bieden. Deze 

leuke activiteiten staat gepland op  

donderdag 16 en vrijdag 17 juli. De  

workshop zal bij droog weer buiten  

plaatsvinden en daar hopen we natuurlijk 

allemaal op!   

Drumble Dance is een nieuwe vorm van 

sporten en biedt daarnaast een vrolijke,  

actieve workshop. De unieke combinatie 

van drummen op grote fitnessballen en 

daarbij dansen op muziek, maakt dat je 

vrolijk en energiek wordt. Je bent flink in 

beweging, het is goed voor de motoriek 

en conditie, dus je hebt een complete 

work-out. Er wordt gekozen voor  

opzwepende muziek en het enthousiasme 

van de docent zorgt voor 100% drum- en 

dansplezier voor iedereen!  

We wensen iedereen een leuke workshop 

toe! 

Ook willen wij alle leerlingen van groep 8 

veel plezier op hun nieuwe school wensen 

en de overige leerlingen hopen we  

volgend schooljaar weer te zien tijdens een 

van de momenten waarbij de OV  

betrokken is.  

Een goede zomervakantie toegewenst! 

Een zonnige groet, 

Oudervereniging Alfons Ariëns  

Laatste schooldag  
2019-2020 

Aanstaande donderdag zal de laatste 

schooldag van groep 8 zijn bij ons op de 

Alfons Ariëns. Hier zal een mooi moment 

van gemaakt worden! 

Vrijdag 17 juli is de laatste schooldag van 

groep 1 tot en met 7 van dit schooljaar. De 

kinderen zijn deze dag om 12 uur vrij en 

kunnen dan heerlijk aan hun welverdiende 

zomervakantie beginnen! 

Meubilair 
In verband met nieuw meubilair voor de 

groepen 3 volgend schooljaar gaan we 

vrijdag 17 juli afscheid nemen van zo’n 20 

leerling setjes uit groep 3. 

Vindt u het leuk zo’n setje te hebben, laat 
het even weten. Ze zijn gratis. 

Dit kan via: b.devente@alfonsariens.nl 

Wel graag die vrijdag om 12 uur  

meenemen. Tevens is er nog overig  

meubilair zoals omschreven in de vorige 

weekinfo. Ook hierbij geldt dat als u hier 

iets van kunt gebruiken: we horen het 

graag. 

Cadeautje ‘t Stoepje en 
bloemist Joost 

Lieve kinderen, 

 

Elke vrijdag staan de bakker ’t Stoepje en 

de bloemenman voor onze school. Zij  

hebben ons laten weten dat ze jullie en  

jullie ouders een hele fijne vakantie willen 

toewensen.  

Nu mogen alle kinderen van onze school 

op vrijdag 17 juli bij de bakker en bij  

bloemist Joost gratis een lekker ijsje  

afhalen.  

 

Wij hopen alle kinderen die dag aan de 

kraam te zien. De kinderen zijn na  

schooltijd, om 12 uur, welkom! 

Vakantierooster 2020-2021 

Vakanties eerste dag laatste dag 

Herfstvakantie 19-10-20 23-10-20 

Kerstvakantie 21-12-20 01-01-21 

Voorjaarsvakantie 22-02-21 26-02-21 

Goede Vrijdag/Pasen 02-04-21 05-04-21 

Meivakantie 26-04-21 07-05-21 

Hemelvaart 13-05-21 14-05-21 

2e Pinksterdag 24-05-21 24-05-21 

Zomervakantie 19-07-21 27-08-21 

Studiedagen  datum dag 

Studiedag 1-8 30-09-20 Wo 

Studiedag 1-8 04-06-21 Vr 

Studiedag 1-2 22-01-21 Vr 

Studiedag 1-2 25-01-21 Ma 

Studiedag 1-2 18-06-21 Vr 

Studiedag 1-2 21-06-21 Ma 

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

