
15 februari 2021 

19 februari 

22 - 26 februari 

3 - 10 maart 

15 maart 

1 april 

2 - 5 april 

28 en 29 mei 

Portfolio groep 3-7 mee 

Voorjaarsvakantie 

Ouder-kindgesprekken 

Portfolio groep 1-2 mee  

Paasviering 

Paasweekend 

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 

 

Stichting leergeld  

Harderwijk 

Ik wil mij graag even aan u voorstellen.  

Ik ben Hetty Schouten en sinds september 

2020 coördinator van Stichting Leergeld in 

Harderwijk. 

Zeker in deze tijd, met veel veranderingen 

door Corona, zien wij om ons heen  

gezinnen in de problemen raken. Geen of 

weinig inkomen, schulden, de eindjes niet 

aan elkaar kunnen knopen, noem het maar 

op. En direct heeft dit gevolgen voor de  

kinderen, hoe moeten ze thuis school  

volgen als er geen laptop is, hoe komen ze 

bij hun vriendjes als er geen fiets is of een 

fiets die kapot is of veel te klein. Sporten 

is vaak onbetaalbaar, laat staan de kleding 

die er voor nodig is. En zo kan ik nog wel 

even doorgaan. En wat het meest zorgelijk 

is, is de verborgen armoede, de schaamte 

die er heerst.  

Maar lieve ouders, weet dat u uw kind 

hiermee niet helpt. Laten we met elkaar 

ervoor zorgen dat een kind mee kan doen, 

mee mag doen. De zorgen van de ouders 

niet altijd direct voor het kind gevolgen 

hebben. Wellicht kunnen wij iets voor u 

betekenen. Soms doen we een  

inkomenstoets, maar als u in de  

schuldhulpverlening, bewindvoering,  

bijstand, WIA, enz. zit, of bij de  

voedselbank loopt en u van één van deze 

instanties recent bewijs kunt  

overhandigen, dan gaan wij zeker voor uw 

kind aan de slag. Een intermediair neemt 

contact met u op, coronaproof en gaat  

samen met u kijken wat we kunnen  

betekenen.  

Schroom niet, echt, stuur een mail 

naar h.schouten@leergeldrandmeren.nl en 

ik help u samen met mijn collega's, allen 

vrijwilligers, verder. 

Voor meer informatie, kijk op de website 

van Stichting Leergeld Randmeren.  

Belangrijke Data 

Attentie oudervereniging 

Afgelopen vrijdag hebben alle kinderen en 

leerkrachten een roos met kaartje  

gekregen van de oudervereniging, omdat 

we weer naar school mogen. Dat was een 

leuke verrassing! Namens alle kinderen en  

leerkrachten bedanken wij de  

oudervereniging voor deze attentie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

woensdag: druiven 

donderdag: waspeen 

vrijdag: peer 

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 

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

