
8 februari 2021 

19 februari 

22 - 26 februari 

3 - 10 maart 

15 maart 

22 maart 

 

28 en 29 mei 

Portfolio’s groep 3-7 mee 

Voorjaarsvakantie 

Ouder-kindgesprekken 

Portfolio groep 1-2 mee  

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 

 

Carnaval 
Op de Alfons Ariëns is het een goede  

gewoonte om de week voordat het grote 

carnavalsfeest losbarst een zottenweek te 

houden. Op vrijdag vieren we dan  

carnaval. Helaas moeten we deze traditie 

dit jaar verbreken. Met alle nieuwe regels 

rondom het openen van de scholen  

hebben we besloten om alle activiteiten 

rondom het carnavalsfeest dit jaar te 

schrappen. Omdat we niet helemaal  

zonder dit feestje kunnen, kijken de  

kinderen aanstaande vrijdag naar de  

digitale optocht van alle juffen en  

meesters. Dit linkje zullen we ook via Parro 

naar u versturen. 

2022 is een mooi getal, want dan vieren 

wij op school weer carnaval! Alaaf! 

Belangrijke Data 

Laptops 

De afgelopen periode hebben een aantal 

gezinnen gebruik gemaakt van de  

schoollaptopjes voor de online lessen. Nu 

we aanstaande maandag 8 februari weer 

mogen starten met de lessen op school, 

hebben we de laptopjes weer hard nodig. 

Heeft uw kind gebruik gemaakt van een 

laptop van school? Dan vragen wij u deze 

aanstaande maandag weer netjes mee 

naar school te brengen. Vergeet hierbij de 

adapter niet! De laptop mag afgegeven 

worden bij de leerkracht.   

 

 

woensdag: waspeen 

donderdag: sinaasappel 

vrijdag: appel 
Maakt u zelf een inschatting of dit voor uw kind voldoende 

is en of hij/zij het lust? Geef anders wat (extra) fruit mee. 

#schoolfruit 

Nieuwsbrief Zeeluwe 

Als school vallen wij onder het  

samenwerkingsverband Zeeluwe. Klik 

hier om de nieuwsbrief van Zeeluwe van 

de maand februari te lezen.  

Welkom terug op school! 

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
https://alfonsariens.nl/wp-content/uploads/2021/02/nieuwsbrief-Zeeluwe-februari-2021.pdf

