
3 april 2022 

Belangrijke Data 
14 april 

 
15 - 18 april 

19 april 
21 april 
22 april 

25 april - 6 mei 
9 mei 
9 mei  

17 & 18 mei 
26-29 mei 

Paasviering - normale  
schooltijden  
Paasweekend 
Eindtoets groep 8a 
Eindtoets groep 8b 
Koningsspelen 
Meivakantie 
Theater Kwartet 
Week van de lentekriebels 
Schoolkorfbal groep 3-8 
Hemelvaartsweekend  

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

 

 
 

Woensdag: watermeloen 
Donderdag: peen 

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 

Pasen 
Donderdag 14 april, Witte Donderdag,  
vieren wij Pasen op school. Naast een  
viering waarin het Paasverhaal centraal 
staat, lunchen wij samen. Ook is er voor  
alle groepen een leuke middagactiviteit 
gepland. Het zal fijn zijn als de leerlingen 
uit de groepen 5 tot en met 8 hiervoor een 
telefoon of tablet mee naar school kunnen 
nemen. 

Ieder kind krijgt een papieren tasje. Deze 
versieren wij op school in de week van 4 
april. Ook zullen de kinderen op maandag 
4 april een lootje mee naar huis nemen 
waarop ze hun wensen kunnen aangeven. 
Het lootje wordt uiterlijk donderdag 7 april 
ingeleverd.  
Op vrijdag 8 april worden de lootjes  
willekeurig verdeeld en gaan ze samen 
met de tasjes mee naar huis. 

In de tasjes wordt de lunch geserveerd en 
meegenomen op de dag van de  
Paasviering. 
De oudervereniging zorgt voor drinken. 

Dit jaar valt de Paasviering samen met de 
Ramadan. Mocht uw kind hieraan  
meedoen, hoeft hij/zij niet mee te doen 
met de Paaslunch. Als dit zo is, wilt u dit 
dan voor maandag 4 april via Parro  
doorgeven aan de leerkracht van uw kind? 
Alvast bedankt. 

Nog even alle data op een rijtje: 

Maandag 4 april: Lootjes voor de  
Paaslunch worden uitgedeeld in de klas. 

Donderdag 7 april: Lootjes voor de  
Paaslunch worden door alle kinderen weer 
ingeleverd bij hun leerkracht. 

Vrijdag 8 april: Lootjes en tasjes gaan mee 
naar huis. 

Donderdag 14 april: Pasen op school. 
Paaslunch meenemen. Groepen 5/8 graag 
een telefoon/tablet mee. 

Groetjes,  
Juf Janneke, meester Bart & meester Guus 

 

Oproepje reservekleding 
Af en toe hebben kinderen een ongelukje 
op school en maken wij gebruik van de  
reservekleding die wij hebben liggen. Nou 
gaat er wel eens wat kapot of raakt er wat 
zoek, waardoor onze voorraad slinkt. Wie 
helpt ons de voorraad aanvullen? We zijn 
vooral op zoek naar onderbroeken, sokken 
en broeken/leggings in maat 110 t/m 122. 
Mocht je thuis iets hebben liggen wat  
anders weg gaat, dan zijn wij hier erg blij 
mee!  

Techniekles: Water en  

programmeren 
Groep 4a en 4b krijgen techniek lessen in 
een circuit. In het thema ‘water’ zijn  
groepjes bezig met het ontwerpen van een 
zwembad, maken een waterfilter of  
bouwen een glijbaan. Met het thema 
‘programmeren’ volgen ze een tiental  
activiteiten. Met de Beebots, maar ook  
verschillende games achter de computer.  

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

