
11 april 2022 

Belangrijke Data 
14 april 

 
15 - 18 april 

19 april 
19-22 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 
Open inloop ouders groep 3 - 8 
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: druiven 
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 

Sport- en Cultuurwijzer 
Beste ouders, 

Vanaf maandag 9 mei gaat de Sport- 
en Cultuurwijzer weer van start!  Via 
een korte cursus (gemiddeld 3 lessen)  
komen deelnemers erachter welke sport- 
of cultuuractiviteit hij/zij het gaafst 
vindt. De gemeente Harderwijk 
werkt samen met de Harderwijkse  
sport- en cultuuraanbieders. Hierdoor kun 
je gratis of tegen een kleine vergoeding  
kennismaken met verschillende sport- en 
cultuuractiviteiten zonder dat je direct lid 
hoeft te worden, dat mag natuurlijk wel! 

Alle kinderen uit de groepen 3 t/m 8 en 
hun ouders kunnen zich vanaf woensdag 
20 april om 13.00 uur inschrijven voor  
kennismakingscursussen via 
www.gaharderwijk.nl. 
Uw zoon en/of dochter krijgt via school 
een flyer mee, of heeft deze al mee  
gekregen. Hierin staat een overzicht van 
de cursussen voor de jeugd. Op de  
website kunt u meer informatie over de 
cursussen vinden. 

Alvast veel plezier gewenst! 

Met vriendelijke groet, 
Gemeente Harderwijk 

 
 

Avondvierdaagse  
Harderwijk 2022 

Na twee Coronajaren gaat de  
Avondvierdaagse dit jaar weer door! Van 
13 t/m 16 juni vindt de avondvierdaagse 
plaats in Harderwijk! En de Alfons Ariëns 
gaat ook dit jaar weer meelopen. Het 
avondvierdaagsecomité van ouders neemt 
de organisatie van het evenement op zich 
(natuurlijk in samenspraak met onze  
directeur, Bas de Vente). Zo kunnen we  
ervoor zorgen dat onze kinderen als school 
mee kunnen doen aan dit leuke  
wandelfestijn. Deelnemen kan vanaf groep 
3. De groepen 3 t/m 5 wandelen 5 km, de 
groepen 6 t/m 8 wandelen 10 km. 

De inschrijving start op maandag 9 mei, 
dus zet dat vast op de kalender. In de  
volgende weekinfo volgt meer informatie 
over de precieze hulp die we van jullie als 
ouders nodig hebben.  

Het avondvierdaagse comité, 

Willy Oldenhuis, Jacco Deirkauf, Marco van 
de Kamp & Simone Bolt 

Speurtocht Oud Harderwijk 
Afgelopen woensdag heeft de  
verrijkingsklas een speurtocht in de oude 
binnenstad gehouden over de  
geschiedenis van Harderwijk. Ondanks de 
regen was de opkomst groot en is het een 
heel geslaagde middag geworden. Zelfs 
twee wethouders (van Harderwijk en  
Ermelo) en de kinderburgermeester  
hebben de speurtocht gelopen. Ons doel 
was om 50 euro op te halen voor KiKa.  
Uiteindelijk hebben wij 280 euro  
opgehaald! Wij zijn heel erg blij met dat 
bedrag en met de leuke middag. 

Groeten van de verrijkingsklas. 

 

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

