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Schoolreisje groep 1-4 

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 

Bericht van Bas 
Beste ouders/verzorgers en kinderen van 

de Alfons Ariëns, 

Zes weken geleden begon de  

zomervakantie en nu is deze alweer  

nagenoeg afgelopen. Wat gaat de tijd 

snel. Hopelijk hebben jullie allemaal  

kunnen genieten van een fijne zomer

(vakantie).  

Hier op school hebben we dat zeker en zijn 

we afgelopen week weer gestart. Ik kan u 

zeggen: we zijn er weer klaar voor! 

Plein 

Allereerst is er in de zomervakantie hard 

gewerkt om het bovenbouwplein te  

verbouwen. Het is erg mooi geworden en 

we zijn benieuwd wat de kinderen er van 

vinden.  

Envelop 

In de eerste schoolweek zult u een envelop 

meekrijgen. Hierin zitten een viertal  

documenten: 

• Brief toestemming beeldmateriaal 

(graag invullen en retourneren naar 

school) 

• Brief ouderbijdrage oudervereniging 

• Stamkaart (graag controleren en  

retourneren naar school) 

• Formulier startgesprek (graag  

ingevuld meenemen naar het  

startgesprek, uitnodiging volgt) 

Coronamaatregelen 

De situatie op school ten aanzien van  

Corona zal hetzelfde blijven als voor de  

zomer. U mag als ouders uw kind nog niet 

binnen brengen en we vragen u bij halen 

en brengen afstand te houden. 

Informatie via de weekinfo 

In principe krijgt u elke vrijdag een nieuwe 

weekinfo. Als MT (managementteam) is het 

onze intentie u tweewekelijks uitgebreider 

te informeren over onderwerpen waar we 

als school mee bezig zijn. Sowieso vindt u 

in de weekinfo de up-to-date informatie  

zoals vrije dagen en studiedagen. Houd 

daarom de weekinfo wekelijks goed in de 

gaten. De weekinfo ontvangt u via Parro. 

We doen het samen 

Als ouders en school willen we samen  

hetzelfde: een veilige en prettige  

leeromgeving voor uw kind! Daar hebben 

we elkaar bij nodig. Als leerkrachten iets 

opmerken zullen ze dat met u delen. Als u 

vragen of opmerkingen heeft: laat het ons 

ook weten. Zo zorgen we ervoor dat we  

samen de lijnen kort houden! 

Ik wens vanaf deze plaats iedereen een 

heel mooi schooljaar toe: WIJ ZIJN ER 

KLAAR VOOR! 

Met vriendelijke groet, 

namens het team, 

Bas de Vente 

Welkom (terug) op school! 
Wij wensen alle kinderen een heel fijn 
schooljaar 2020-2021 op de Alfons 

Ariens! 
 

Brief van de burgemeester 

De burgemeester heeft een brief  

geschreven aan alle (ouders van) kinderen 

van groep 7/8. Onderwerp: Nieuwe  

kinderburgemeester en kinderwethouder 

gezocht! Klik hier om de brief 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/2021/08/20210730-Brief-scholen-Kindercollege-gezocht-def-116472.pdf

