
21 juli 2020 

Belangrijke Data 
31 augustus Start schooljaar 2020-2021 

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

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/verzorgers, 

En dan zit het wel heel bijzondere  

schooljaar 2019-2020 erop. Wat is het een 

bizar jaar geweest door Corona. De school 

weken dicht, iets wat nog niet eerder  

voorgekomen is.  

Het team van de Alfons heeft er alles aan 

gedaan om ook deze periode op een  

goede manier door te komen! Op deze 

plaats wil ik hen nog eens extra in het  

zonnetje zetten. Wat werken er een kanjers 

op de Alfons Ariens! 

Na de zomervakantie houden wij de regels 

zoals ze nu zijn nog even vast. Dat  

betekent op dit moment nog afzetten bij 

het hek of bij de deuren zoals gewend. 

Wel gaan we kijken of we de  

informatieavond aan het begin van het jaar 

op een verantwoorde manier wel door 

kunnen laten gaan. Na de vakantie mag er 

in de klassen wél weer getrakteerd  

worden! 

Dat we dit tot de zomervakantie niet  

hebben gedaan, was geen makkelijke  

beslissing. Net zoals we ons als team  

hebben geconformeerd en ook aan het 

eind van het jaar geen “aardigheidje” aan 
de kinderen te geven als dank voor het  

fijne jaar. Maar dat betekent niet dat we 

niet dankbaar zijn. Dat zijn we juist wel. Ik 

heb dat ook tijdens de 4 afscheidsavonden 

(gelukkig kon het op deze manier) tegen 

de ouders gezegd en zeg dat nogmaals  

tegen u allen: we zijn blij met u als ouders 

en het vertrouwen dat u in de Alfons 

Ariens heeft. Als school en ouders doen 

we het samen en het is mooi te merken 

hoe goed die samenwerking is! Onze dank 

is groot! 

Het jaar zit erop en het is tijd voor de  

zomervakantie. Namens het team wens ik 

u een fijne tijd toe. Veel mensen zullen in 

Nederland blijven, anderen trekken de 

grens over. Waar u ook heen gaat, ik wens 

u fijne weken, met hopelijk prachtig  

zomerweer. Maar bovenal wens ik u  

gezondheid toe. 

Ik hoop iedereen dan ook weer op 31  

augustus in goede gezondheid op school 

aan te treffen waar we dan een nieuw en 

hopelijk ook “normaler” schooljaar gaan 
draaien. 

Met vriendelijke groet, 

namens het team, 

Bas de Vente 

GA! Harderwijk 
GA! Harderwijk zal ook in de  

zomervakantie 6 weken lang gaan  

buitenspelen in Stadsweiden. Van week 30 

t/m week 35 zullen onze ex-stagiairs van 

GA! op dinsdag en vrijdag van 12.00 tot 

13.30 uur in de wijk zijn. Op dinsdag zijn 

de kinderen welkom op het schoolplein 

aan het Vliepad. Op vrijdag spelen we op 

het Jumbo-veldje aan het Klaproospad. 

Als 'special' gaan we op woensdag 5  

augustus van 13.00 tot 17.00 uur een film  

maken met Cultuurkust: “WERELDREIS DE 
FILM”. Hiervoor moeten de kinderen zich 

opgeven via de website van GA!  

Harderwijk (www.gaharderwijk.nl). Doe dit 

alvast, want vol = vol!  

Fijne vakantie allemaal en veel plezier! 

Groeten van Meester Casper 

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

