
21 februari 2022 

Belangrijke Data 
16 - 23 februari 

25 februari  

28 februari - 4 maart 

7 maart 

11 maart 

18 & 25 maart 

Ouder-kindgesprekken 

Carnaval op school 

Voorjaarsvakantie  

Studiedag voor de hele school 

Project Cultuurkust groep 3 

Project Cultuurkust groep 4  

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

 

 
 

Woensdag: sinaasappel 
Donderdag: appel 

Vrijdag: peer 
 

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 

Nieuwsbrief Zeeluwe 

Als school vallen wij onder het  

samenwerkingsverband Zeeluwe. Klik hier 

om de nieuwsbrief van Zeeluwe van de 

maand februari te lezen.  

Carnaval  
Op de Alfons Ariëns is het een goede  

gewoonte om de week voordat het grote 

carnavalsfeest losbarst een zottenweek te 

houden. In de aanloop naar vrijdag mogen 

de kinderen elke dag een klein beetje  

verkleed naar school. 

Maandag 21 februari: Hippe- hoofden- 

dag. Doe iets leuks met je haar of zet een 

gekke muts op! 

Dinsdag 22 februari: Regenboog dag. Leef 

je uit! 

Woensdag 23 februari: Hup Holland Hup 

dag. 

Donderdag 24 februari: Lekker in je  

pyjama, onesie of badjas! We gaan een 

dagje lekker-lui-leren vandaag! 

Vrijdag 25 februari: Verkleed! 

Welke ouders vinden het leuk om de 

school aan te kleden voor carnaval? Op 

vrijdagochtend 18 februari mogen de  

slingers weer uit de kast! Opgeven kan bij 

de groepsleerkracht. Alvast bedankt voor 

jullie hulp! 

Leerlingenraad 
Woensdag 16 februari is er een  

leerlingenraad geweest. Een mooi gesprek 

met leerlingen die de verschillende  

bovenbouwgroepen vertegenwoordigen. 

Van de leerlingenraad wordt ook altijd een 

notulen gemaakt. Deze kunt u hier lezen.  

Regel van de maand 
 

 

 

 

Netjes vragen of je wat mag lenen, dan krijg 

je geen problemen. 

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://www.zeeluwe.nl/nieuwsbrief/nieuwsbrief-februari-2022/
https://alfonsariens.nl/wp-content/uploads/2022/02/20220216-Notulen-leerlingenraad-3.pdf

