
19 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 

 

Eindvoorstelling groep 8 

Het einde van groep 8 nadert en dat  

betekent dat we achter de schermen  

volop bezig zijn met het afscheid van de 

groepen 8. In deze onvoorspelbare tijd is 

het lastig om concrete plannen te maken. 

Wij achten de kans klein dat we de musical 

op de traditionele manier kunnen  

opvoeren. We overwegen om in plaats van 

een musical op te voeren een eindfilm te 

maken en deze tijdens een  

première-avond aan ouders en kinderen te 

presenteren. Deze keuze vraagt om een 

andere manier van werken en is voor ons 

ook nieuw. Om een film van goede  

kwaliteit te kunnen realiseren, zijn we op 

zoek naar ouders of andere bekenden die 

over goede apparatuur beschikken en  

willen helpen met het maken van  

opnames.   

Mocht u iets voor ons kunnen betekenen 

dan kunt u contact opnemen met Bart 

Bronkhorst groep 8a 

(b.bronkhorst@alfonsariens.nl) of Elise 

Mulder van groep 8b 

(e.mulder@alfonsariens.nl). 

Belangrijke Data 

 

 

woensdag: ananas 

donderdag: appel 

vrijdag: 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 

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! 

Bovenbouw  

De Koningsspelen van 2021 vinden plaats 

op vrijdag 23 april van 11:30-15:00 uur. Uw 

kind is dus wat later vrij. De spellen vinden 

plaats rondom de school. 

Ga Harderwijk! geeft ieder kind een  

belegd broodje en een bidon voor  

drinken. Mocht uw kind hier niet genoeg 

aan hebben of een allergie hebben, wilt u 

uw kind dan zelf eten meegeven? 

Bij de Koningsspelen hoort de kleur  

oranje, dus trek een oranje outfit aan! 

Telefoon 
Wij willen u vriendelijk verzoeken om  

afmeldingen via Parro door te geven of 

voor 8.15 uur via telefoon. Na 8.30 uur 

wordt de telefoon, als deze elders in de 

school niet wordt opgenomen,  

automatisch doorgeschakeld naar groep 

8b waar de leerkracht de telefoon  

aanneemt. De les is dan inmiddels  

begonnen en dat is storend. 

Toets 1 voor algemene zaken en  

onderbouw, groep 1 t/m 4. Toets 2 voor 

de bovenbouw, groep 4/5 t/m 8. 

Voor spoed kan er natuurlijk altijd gebeld 

worden. Bedankt voor uw begrip. 

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

