
25 januari 2021 

4 januari - 5 februari 

Datum volgt 

Datum volgt 

Data volgen 

12 februari 

22 maart 

 

28 en 29 mei 

Onderwijs op afstand  

Portfolio’s groep 8 mee 

Portfolio’s groep 1-7 mee 

Ouder-kindgesprekken 

Carnaval op school  

Studiemiddag - de kinderen zijn 

om 12 uur vrij 

NLdoet 

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.. 
 

 

Bericht van Bas 

Beste ouders/verzorgers, 

Week drie van de lockdown zit er op. We 

hopen met elkaar dat we over twee weken 

weer naar school mogen, maar het zou 

ook zomaar eens tot de voorjaarsvakantie 

kunnen duren. We moeten het met elkaar 

afwachten. 

Om goed af te stemmen als ouders en als 

school is er donderdag een enquête  

verstuurd. Heeft u deze al ingevuld,  

bedankt voor uw input. Zo niet, wilt u dit 

dan alsnog doen? 

Verder wil ik u namens de leerkrachten 

vragen of, wanneer uw kind naar school 

komt voor de noodopvang, dan al het 

werk meegenomen kan worden voor die 

dag. Er ontbreekt hier en daar nog wel 

eens wat, wat het werken bemoeilijkt. 

Verder zie ik dat u regelmatig Parro  

berichten ontvangt. De weekinfo is er daar 

wekelijks één van. De komende maand 

zullen we deze niet wekelijks doen maar 

alleen als er nieuws is om te delen. Zo  

proberen we ervoor te zorgen dat alles 

“leesbaar” blijft. 

Tot slot wens ik u namens het team een  

fijne week! 

Hopelijk tot snel. 

Bas de Vente 

Belangrijke Data 

Even voorstellen 

Ik ben Cindy de Winter en ga het  

zwangerschapsverlof van Irma vervangen. 

Ik werk al meer dan 20 jaar in het  

onderwijs als leerkracht, bouwcoördinator 

van de onderbouw en de laatste jaren als 

adjunct-directeur. Op dit moment werk ik 

weer als leerkracht en doe ik daarnaast een 

opleiding tot coach.  

Ik ben 45 jaar, ben getrouwd en heb een 

zoon van 13 jaar. 

Al eerder heb ik een dagje aan de groep 

les gegeven en dat is me toen goed  

bevallen. Ik heb dan ook veel zin met de 

groep te mogen werken de komende 

maanden. 

 

 

 

 

 

 

 

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

