
11 januari 2021 

4-15 januari 

22 januari 

25 januari  

25 januari 

1 februari 

10-17 februari 

12 februari 

Onderwijs op afstand  

Vrije dag groep 1/2  

Vrije dag groep 1/2 

Portfolio’s groep 8 mee 

Portfolio’s groep 1-7 mee 

Ouder-kindgesprekken 

Carnaval op school  

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 

 

 

Helaas even geen schoolfruit.. 
 

 

Impressie onderwijs op  

afstand bij de kleuters 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bericht van Bas 

Beste ouders/verzorgers, 

Allereerst wil ik u met dit bericht het  

allerbeste wensen voor het nieuwe jaar. Zo 

bijzonder als 2020 was, zo begint 2021 

ook weer. Wederom in lockdown en  

onderwijs op afstand. 

Het team doet weer haar uiterste best om 

ook de komende periode het online  

lesgeven zo goed mogelijk vorm te geven 

en te begeleiden. Als team wensen we u 

als ouders ook weer succes met de  

huidige situatie. We realiseren ons maar al 

te goed dat het voor niemand een ideale 

situatie is op deze manier. Vervelend  

daarbij is dat we ook nog geen  

duidelijkheid hebben of het hierbij blijft of 

dat we komende week te horen krijgen 

dat de lockdown mogelijk wordt  

voortgezet. 

We wachten hiervoor de persconferentie 

van dinsdag 12 januari af. U mag erop  

rekenen dat ik u dan woensdag 13 januari 

in de loop van de dag verder informeer 

hoe het er vanaf 18 januari uit komt te 

zien.  

Tot slot: mocht u vragen hebben, is er iets 

onduidelijk, zijn er suggesties of andere 

zaken: laat het ons weten. Ook in deze tijd 

doen we het samen!  

Voor specifieke zaken kunt u altijd contact 

opnemen met de leerkracht, maar  

feedback mag u ook gerust met mij delen. 

We willen allemaal tenslotte het beste 

voor uw kind. 

Ik vertrouw erop u zo voldoende te  

hebben geïnformeerd en wens u een  

prettig weekend toe! 

Met vriendelijke groet, 

namens het team, 

Bas de Vente 

b.devente@alfonsariens.nl 

Belangrijke Data 

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

