
14 maart 2022 

Belangrijke Data 
18 & 25 maart 

14 - 18 april 

19 april 

22 april 

25 april - 6 mei 

9 mei 

9 mei  

17 & 18 mei 

Project Cultuurkust groep 4  

Paasweekend 

Deze week: eindtoets groep 8 

Koningsspelen 

Meivakantie 

Theater Kwartet 

Week van de lentekriebels 

Schoolkorfbal groep 3-8 

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

 

 
 

Woensdag: bleekselderij 
Donderdag: peen 

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 

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 

NL DOET 

Vrijdag en zaterdag is de school weer mooi 

gepimpt met behulp van ouders en  

collega's. De huisstijl op de wanden maakt 

de school nog gezelliger. We bedanken  

iedereen die heeft geholpen! Het was  

alleen toch iets meer werk dan gedacht. 

We kunnen komende week nog wel wat 

hulp gebruiken. Vindt u het leuk om  

bijvoorbeeld onder schooltijd te helpen 

met het inverven van de figuurtjes, dan 

bent u van harte welkom! 

Stuur gerust een mail naar:  

b.devente@alfonsariens.nl 

Zo krijgen we vast alle figuurtjes geverfd. 

Alvast bedankt! 

Flessenactie 
De oorlog in Oekraïne leeft enorm bij de 

kinderen. Al snel kwam het gevoel dat we 

ook graag iets voor dit land willen doen. In 

groep 6 is er een spontane flessenactie 

ontstaan.  

Ook de andere klassen wilden al snel mee 

helpen inzamelen en dat is natuurlijk super! 

Willen jullie ons ook helpen? Dat is fijn!  

Lege flessen mogen in de kar bij de  

bovenbouw. Om heel veel flessen te  

voorkomen mag een flessenbonnetje of 

geld ook worden ingeleverd bij de  

leerkracht van jullie kind.   

Hopelijk kunnen wij op deze manier een 

helpende hand bieden. Alvast heel erg  

bedankt! 

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

