
29 maart 2021 

29 maart 

31 maart  

 

1 april 

2 - 5 april 

19 april 

22 april 

23 april 

 

 

26 april - 7 mei 

28 en 29 mei 

Groep 7 Theorie-examen verkeer 

Groep 7 & 8 Praktijkexamen  

verkeer 

Paasviering 

Paasweekend - kinderen zijn vrij 

Groep 8b eindtoets Route 8 

Groep 8a eindtoets Route 8  

Koningsspelen - onderbouw vrij 

om 14.15 uur, bovenbouw (en 

4/5) vrij om 15.00 uur  

Meivakantie 

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 

 

Geboortenieuws! 
Zwolle is een wereldburger rijker! Juf Irma 

en Victor hebben afgelopen woensdag 

een prachtige zoon gekregen: Tijn. Mare, 

Lenn en Nore zijn vast heel trots op hun 

broertje. Wij wensen ze heel veel geluk  

samen! 

Belangrijke Data 

 

 

woensdag: gele meloen 

donderdag: sinaasappel 
 

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 

Pasen 

Donderdag 1 april, Witte Donderdag,  

vieren wij Pasen op school.  

Naast een viering in de klas waarin het 

paasverhaal centraal staat, lunchen wij  

samen met elkaar. 

De oudervereniging verzorgt een heerlijke 

lunch met de actuele coronamaatregelen 

in acht nemend.  

De lunch wordt in een door de kinderen 

versierde ‘paperbag’ geserveerd.  
De kinderen hebben voor de lunch alleen 

een mes nodig om hun broodje te smeren.  

Wilt u uw kind donderdag een mesje  

meegeven in de rugtas?  

Namens de paascommissie, wij hebben er 

zin in!   

Janneke & Guus  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schoolfotograaf 
Dag ouders, 

Binnenkort krijgen de kinderen een kaart 

mee van de schoolfotograaf. Op deze 

kaart staat een unieke inlogcode, hieraan 

zijn meerdere foto’s gekoppeld. Deze kun 
je bekijken in de webwinkel. Van elk kind 

zijn meerdere foto's gemaakt. Om te  

bestellen, zijn er verschillende  

mogelijkheden. U kunt van elke aparte  

foto een vel bestellen (deze kosten 3,99 

euro per vel), of alle vellen bij elkaar.  

Daarnaast kun je van een individuele foto 

een schoolfotopakket bestellen. Hierbij 

krijg je van 1 type foto drie verschillende  

formaten geprint en indien bijhorend een 

gratis groepsfoto voor 12,49 euro.  

Bestelt u in de eerste week na het  

uitleveren van de foto's, dan hoeft u geen 

verzendkosten te betalen. Dat is weer 

mooi meegenomen! 

Mochten er tijdens het bestellen toch nog 

vragen of onduidelijkheden zijn, kunt u  

kijken op de website 

www.nieuweschoolfoto.nl . U kunt uw 

vraag doorbellen of doormailen of u kunt 

chatten met een medewerker van het  

bedrijf. 

Veel succes en plezier met de  

schoolfoto's! 

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

