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Studiedag - De kinderen zijn vrij 
Start kinderboekenweek  
Herfstvakantie  

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 

Nieuw schooljaar,  
gedeeltelijk nieuwe OV! 

Ook voor de OV is het nieuwe schooljaar 
weer begonnen. Versterkt door drie  
nieuwe leden, hebben we onze eerste  
vergadering alweer achter de rug. Hier 
hebben we onder andere de activiteiten 
van het aankomende jaar besproken.  
Hierin meegenomen de financiën en  
ouderhulp waar u ongetwijfeld nog voor 
gevraagd zal worden. 

Blij zijn we ook te vermelden dat al 60% 
van de ouderbijdrage betaald is! 

Heeft u de ouderbijdrage nog niet  
betaald, dan vragen wij u of u dit zo  
spoedig mogelijk kunt regelen. 

Wij hebben er weer zin in, Maar wie zijn 
wij nu eigenlijk? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik ben Veronique en de jongste zit nu in 
groep 7. Ik loop al 15 jaar op de Alfons als 
meefiets-, luizen-, knutsel-, voorlees-,  
leesmoeder en nu de OV. De laatste 
schooljaren gaan zo snel dat ik op deze 
manier nog betrokken blijf bij school. 

Hoi ik ben Arianne, moeder van Eva uit 
groep 3. En Sven start binnenkort in groep 
1. Vorig jaar ben ik begonnen bij de OV als 
penningmeester. Ik vind het erg leuk om 
betrokken te zijn bij de activiteiten. En op 
deze manier kan ik buiten mijn werk om 
toch actief zijn voor de school! 

Mijn naam is Sylvia, moeder van Lindsey (5 
jaar) en van tweeling Dion en Emily (11 
maanden). 
Hoe leuk is het om sinterklaas, kerst,  
carnaval en alle andere feestdagen/
activiteiten te vieren met je klasgenoten? 
Super leuk toch?! Daarom heb ik me  
aangemeld als lid van de OV, om mee te 
denken en waar mogelijk mee te helpen, 
om van dit schooljaar een feestje te  
maken. 

Mijn naam is Lida en ik ben de moeder van 
Pepijn uit groep 8. Aangezien ik wat meer 
tijd heb dit jaar, lijkt het mij super leuk om 
het uitzwaai jaar van mijn jongste kind wat 
meer betrokken te zijn op school. 

Mijn naam is Ayse. Ik ben de moeder van 2 
kinderen. Erva (10 jaar) uit groep 6b en 
Hatice (6 jaar) uit groep 3. Ik wil graag de 
OV groep versterken en voor de kinderen 
doen wat ik kan doen. 

Hoi! Ik ben Dianne, moeder van Milana uit 
groep 6b. Ik vind het leuk en prettig om 
betrokken te zijn bij de school van mijn 
dochter. Eerder deed ik dat als overblijf 
moeder, toen dat stopte heb ik de  
overstap naar de OV gemaakt. Heerlijk om 
te zien hoe blij de kinderen zijn bij/van de 
activiteiten. Mogelijk gemaakt door al  
onze ouderhulp. 

Prokino 

Op deze school maken veel kinderen al 
gebruik van de buitenschoolse opvang 
van Prokino. Maar wist u dat Prokino ook 
dagopvang verzorgt voor kinderen van 0 
tot 4 jaar op de locatie Stadsweiden? 

Of je nu 0 bent of 12. Er is altijd wel iets 
leuks te leren, voor iedereen. Daarom 
heeft Prokino in Stadsweiden een  
gezamenlijk aanbod van kinderdagverblijf 
en buitenschoolse opvang. Leren, spelen 
en ontwikkelen, lopen naadloos in elkaar 
over. Baby, dreumes, peuter of  
basisschoolleerling worden bij ons  
uitgedaagd om op een veilige manier de 
wereld te ontdekken. Alleen en samen 
met anderen. In de groep én daarbuiten. 

Samen spelen, samen leren 
Elk kind is anders en geen dag is gelijk: 
daarom spelen we elke dag in op wat je 
kind wil en kan. Op onze kinderopvang  
leren kinderen met elkaar te spelen, te  
delen, elkaar te helpen en steeds meer 
zelf doen. Elke dag opnieuw kijken we 
naar wat jouw kind nodig heeft. Met  
elkaar creëren we een omgeving waar je 
kind plezier heeft en zijn of haar talenten 
kan ontwikkelen. 

Aandacht voor jouw kind 
Een vast team van deskundige  
medewerkers zet zich met hart en ziel 
voor de kinderen in. Door hun  
betrokkenheid en warme, liefdevolle  
begeleiding hebben zij oog en oor voor 
de behoeften en mogelijkheden van je 
kind. De inzet van onze medewerkers is 
de basis voor onze professionaliteit en de 
kwaliteit van de opvang. 

Wilt u meer informatie of wilt u uw kind 
aanmelden? Neem dan contact met ons 
op via 0341-427249 of 
via harderwijkermelo@prokino.nl 

 

 

 

Deze week krijgen we appel en  

wortel! 

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

