
22 februari 2021 

22 - 26 februari 

3 - 10 maart 

15 maart 

1 april 

2 - 5 april 

28 en 29 mei 

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 

 

Schoolfotograaf 

Maandag 8 en dinsdag 9 maart komt de 

schoolfotograaf! Trek je mooiste kleren 

aan, doe je haren netjes en zet je  

stralendste glimlach op. 

Dit jaar gaan de kinderen individueel op 

de foto en natuurlijk wordt er per groep 

ook een mooie foto gemaakt. Tevens gaat 

het dit jaar weer lukken om een broertjes/

zusjes foto te maken.  Broertjes/zusjes die 

(nog) niet op de Alfons Ariens zitten,  

mogen helaas niet op de foto. 

Belangrijke Data 

Bericht van Bas 

Beste ouders/verzorgers, 

Allereerst hebben de kinderen van groep 3 

t/m 7 vandaag hun portfolio mee naar huis 

gekregen. We hopen dat u er net zo trots 

op bent als dat wij dat zijn! 

Afgelopen vrijdag heb ik u een Parro  

bericht gestuurd over de afspraken m.b.t. 

een mogelijke quarantaine van een groep. 

Ik hoop van harte dat we allemaal gezond 

mogen blijven en dat dit niet nodig is. 

Wanneer dit wel het geval is, pakken we 

het op zoals beschreven in het Parro  

bericht. 

Ik wil u laten weten dat de studiemiddag 

van 22 maart (begrijpend lezen) wordt  

gecanceld. We kiezen op dit moment voor 

fysiek onderwijs, de kinderen zijn lang  

genoeg niet op school geweest. Dit  

betekent dat de kinderen deze dag  

gewoon om 14.15 uur vrij zijn. 

Verder zullen Mariëlle Seinen,  

orthopedagoog en psycholoog binnen 

SKO en verbonden aan onze school en juf 

Sabella na de voorjaarsvakantie meekijken 

in hoe wij vorm geven aan de  

Kanjertraining/groepsdynamiek. Het kan 

dus zijn dat zij in bepaalde groepen  

aanwezig zijn en mogelijk ook gesprekjes 

hebben met leerlingen. Dan bent u op de 

hoogte. 

Tot slot staat nu de voorjaarsvakantie voor 

de deur. Qua timing niet het beste  

moment, alle groepen waren net weer een 

beetje in het ritme van naar school gaan. 

Ik hoop dat alle kinderen na de  

voorjaarsvakantie 8 weken ononderbroken 

naar school kunnen en zo het ritme weer 

goed op kunnen pakken. 

Rest mij u een heel fijn weekend en een 

fijne vakantie toe te wensen namens het 

team. 

Met vriendelijke groet, 

Bas de Vente 

 

 

Week na de vakantie: 

woensdag: blauwe 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 

Oudervereniging 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Ook dit jaar maken we weer een bijzonder 

schooljaar mee. Veel activiteiten die vanuit 

de oudervereniging georganiseerd/

betaald worden, komen ook dit jaar weer 

(deels) te vervallen.  

Wij zitten echter niet stil en blijven  

nadenken hoe we, met de betaalde  

ouderbijdrage, toch weer iets moois neer 

kunnen zetten. Het schoolreisje voor dit 

jaar staat hier los van, dit wordt waar  

nodig anders gecompenseerd/verrekend.  

Op welke manier we iets kunnen  

organiseren, blijft vooralsnog afhankelijk 

van de maatregelen. 

Mocht u hierover vragen/opmerkingen 

hebben, dan kunt u ons bereiken via: 

oudervereninging@alfonsariens.nl 

Vriendelijke groet, 

De oudervereniging 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medezeggenschapsraad 

Op 11 februari is er een MR vergadering 

geweest. Onderstaande punten zijn tijdens 

deze vergadering besproken:  

Corona  

Tijdens de thuiswerkperiode is er een  

enquête afgenomen onder ouders om de 

ervaringen breed te peilen. De resultaten 

van deze enquête zijn in het MT  

besproken en worden nog met de MR  

gedeeld. Het MT is bezig met een plan 

voor als een groep thuis komt te zitten  

wegens quarantaine of een eventuele  

derde schoolsluiting. De resultaten uit de  

enquête worden hierbij ook gebruikt als 

input.   

Schoolplan  

De drie speerpunten, begrijpend lezen,  

didactisch coachen en rekenen, zijn  

besproken.  

Daarnaast is ook nog de begroting van 

2020 besproken, de formatie voor volgend 

schooljaar, het vakantierooster, het  

thema-onderzoek van de inspectie. 

Op onze website www.alfonsariens.nl kunt 

u de notulen van de afgelopen MR  

vergadering teruglezen.   

CJG Harderwijk  
De periode waarin we te maken hebben 

met corona duurt langer dan verwacht. Dit 

kan voor spanningen zorgen. Spanningen 

die er misschien al waren, of die door de 

situatie juist zijn ontstaan. Centrum voor 

Jeugd en Gezin Harderwijk biedt een  

luisterend oor. Ervaar je stress of maak je 

je zorgen? Vind je het fijn om je hart te 

luchten? Ons team luistert en denkt mee. 

We zijn bereikbaar via 0341-799904 of via 

info@cjgharderwijk.nl.  

We zijn ook bereikbaar voor jongeren met 

vragen of die hun verhaal kwijt willen. Zij 

kunnen met ons bellen of chatten, via 

www.jouwggd.nl.  

Gezond en veilig opgroeien is belangrijk 

voor ieder kind. Het CJG steunt daarbij. 

Bijvoorbeeld door te kijken of kinderen 

goed groeien en door ouders (als zij hier 

behoefte aan hebben) tips te geven over 

opvoeden. Ook in coronatijd. Meer  

informatie: www.cjgharderwijk.nl  

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

