
24 januari 2022 

Belangrijke Data 
28 januari 

31 januari 

7 februari 

10 & 15 februari 

14 februari 

16 - 23 februari 

18 februari 

25 februari  

28 februari - 4 maart 

Studiedag groep 1 t/m 4  

Studiedag groep 1 t/m 4 

Portfolio’s groep 8 mee  
Schoolkeuzegesprekken groep 8 

Portfolio groep 1-7 mee 

Ouder-kindgesprekken 

Project Cultuurkust groep 1-2  

Carnaval op school 

Voorjaarsvakantie  

Bekijk de volledige kalender op onze website: 
www.alfonsariens.nl 

 

 
 

Woensdag: meloen 
Donderdag: peen 

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 

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 

Nieuwe tafeltennistafel 
Op het bovenbouwplein is een nieuwe  

tafeltennistafel te bewonderen. Deze is  

uitgezocht door de leerlingenraad. Wij  

hopen dat de kinderen hier veel  

speelplezier aan beleven! 

 

Stukje van Bas 
Beste ouders/verzorgers, 

De eerste twee weken zitten er weer op. 

We zijn volop bezig met toetsen, het  

maken van de portfolio’s en alles wat het 
werk in de klas vraagt. 

Daarnaast merken we ook dat Corona een 

flinke stempel drukt op de dagelijkse  

bezigheden. Afgelopen week hebben we 1 

groep in quarantaine gehad. Daarnaast  

horen we dat er ouders en kinderen uit  

andere groepen positief hebben getest. 

De GGD heeft op dit moment grote  

moeite om alles te regelen. Ze zijn ook  

lastiger te bereiken. 

Afgelopen donderdag heb ik een online 

meeting gehad (met 110 andere  

directeuren). Vooralsnog wordt  

vastgehouden aan de regels zoals ze zijn 

omschreven. Dit betekent dat een klas in 

quarantaine moet als er drie besmettingen 

zijn binnen een week. Als een leerling  

positief heeft getest hoeven ouders die 

langer dan 7 dagen geleden een booster 

hebben gehad of de afgelopen 8 weken 

Corona hebben gehad niet in quarantaine. 

Wanneer u als ouder specifieke vragen 

heeft, is mijn vraag dit zelf bij de GGD na 

te vragen. Het is voor school niet meer te 

doen om te bellen. De wachttijden zijn 

enorm.  

Verder werd er aangegeven dat de  

verwachting is dat het quarantaine beleid 

wordt aangepast omdat het zo niet te 

doen is. Teveel kinderen die thuis zitten en 

teveel storingen van het onderwijs. Ik 

hoopte dat dit aangepaste beleid er al 

was, maar hier moeten we nog even op 

wachten. Zodra dit er is en er is meer  

duidelijk, dan zal ik u hierover uiteraard  

informeren. 

Vanaf deze plaats wens ik iedereen die  

Corona heeft heel veel beterschap toe en 

wie dit al heeft gehad of nog iet heeft  

gehad: veel gezondheid. Pas goed op 

uzelf en uw kind(eren).  

Fijne week, mede namens het team, 

Bas de Vente 

(b.devente@alfonsariens.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

