
12 april 2021 

19 april 
22 april 
23 april 

 
 

26 april - 7 mei 
10 - 21 mei 
13 - 14 mei 

 
24 mei 

 
28 en 29 mei 

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 
Week van de lentekriebels 
Hemelvaartsweekend - kinderen 
zijn vrij 
Tweede Pinksterdag - kinderen 
zijn 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 

 

Corona en zelftesten 

Het lukt ons als school doorgaans goed 
om leerkrachten te vervangen wanneer zij 
in geval van ziekte of het doen van een  
coronatest afwezig zijn.  
De laatste weken is het vaker  
voorgekomen dat dit niet lukte. Tot nu toe 
ervaren wij veel begrip van ouders voor 
deze situatie. We hopen dat jullie het  
vertrouwen hebben en houden dat wij er 
ook de komende periode alles aan doen 
om te voorkomen dat klassen naar huis 
gestuurd moeten worden.  

In de media wordt veel gesproken over de 
zelftesten die sinds kort te koop zijn. Als 
school krijgen we nu de vraag of een kind 
met lichte klachten, na een negatieve  
zelftest, weer naar school mag. 
Wij hebben over het gebruik van deze 
zelftesten contact gehad met de GGD. Zij 
geven aan dat dit niet het geval is.   

Een zelftest is minder nauwkeurig dan een 
test die door een professional wordt  
afgenomen. Daarom is de uitslag minder 
betrouwbaar. Zelftesten zijn dus niet  
bedoeld voor:  
• mensen met klachten;  
• mensen die contact hadden met iemand 
met corona;  
• mensen die terugkeren uit een hoog  
risicogebied.  
In deze gevallen maakt u een testafspraak 
bij de GGD.   

Belangrijke Data 

 

 

woensdag: komkommer 

donderdag: mandarijn 

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 

Koningsspelen onderbouw 

Vrijdag 23 april is het zover: dan gaan we 
de koningsspelen vieren! Deze dag zijn de 
schooltijden gewoon voor de onderbouw 
(van 8.30 tot 14.15 uur). De kinderen  
mogen verkleed naar school komen in  
koningskleuren (rood, wit, blauw, oranje) 
en een kroon. De kinderen nemen hun  
eigen lunch mee, maar krijgen wel een  
koninklijk tussendoortje van school. We 
maken er een leuke dag van met elkaar! 

Sport- en cultuurwijzer 
Beste ouders, 

Vanaf 3 mei gaat de Sport- 
en Cultuurwijzer weer van start!  

Via een korte cursus (gemiddeld 3 lessen) 
komen deelnemers erachter welke sport 
of cultuuractiviteit hij/zij het gaafste 
vindt. De gemeente Harderwijk 
werkt samen met de Harderwijkse sport- 
en cultuuraanbieders. Hierdoor kun je  
gratis of tegen een kleine vergoeding  
kennismaken met verschillende sport en 
cultuuractiviteiten zonder dat je direct lid 
hoeft te worden, dat mag natuurlijk wel! 

Alle kinderen uit de groepen 3 t/m 8 en 
hun ouders kunnen zich vanaf woensdag 
21 april om 13.00 uur inschrijven voor  
kennismakingscursussen via 
www.gaharderwijk.nl 

Uw zoon en/of dochter krijgt via school 
een flyer mee, of heeft deze al mee  
gekregen. Hierin staat een overzicht van 
de cursussen voor de jeugd. Op de  
website kunt u meer informatie over de 
cursussen vinden. 

Alvast veel plezier gewenst! 

Met vriendelijke groet, 
Gemeente Harderwijk 

Nieuwsbrief Zeeluwe 

Als school vallen wij onder het  
samenwerkingsverband Zeeluwe. Klik hier 
om de nieuwsbrief van Zeeluwe van de 
maand maart te lezen.  

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/2021/04/nieuwsbrief-Zeeluwe-maart-2021.pdf

