
16 mei 2022 

Belangrijke Data 
9 - 20 mei  

17 & 18 mei 

26-29 mei 

6 juni 

10 & 13 juni 

13 - 15 juni 

20 juni  

22– 29 juni 

1 juli  

5 juli 

5 juli  

6 juli 

Week van de lentekriebels 

Schoolkorfbal groep 3-8 

Hemelvaartsweekend 

Tweede Pinksterdag  

Studiedag groep 1 t/m 4 

Schoolkamp groep 8 

Portfolio’s mee  
Ouder-kindgesprekken  

Studiedag groep 1 t/m 8 

Doorschuifmiddag 

Musical groep 8  

Musical groep 8  

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

 

 
 

 
Vanaf deze week hebben we schoolfruit 

op woensdag en donderdag!  
 

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 

Schoolfruit  
Tot aan de zomervakantie ontvangen wij 

weer schoolfruit van de gemeente  

Harderwijk. Het schoolfruit wordt  

aangeboden op woensdag en donderdag. 

In de weekinfo wordt weer aangegeven 

welk fruit. Mocht uw kind het fruit niet  

lekker vinden, dan kunt u ander fruit  

meegeven op deze dagen. Het fruit wat 

op vrijdagmiddag over blijft, wordt  

meegegeven aan het goede doel.  

Avondvierdaagse  
Harderwijk 2022 

Van 13 t/m 16 juni is de avondvierdaagse in 

Harderwijk! 

De voorbereidingen voor het wandelfestijn 

zijn in volle gang. Voor alle klassen hebben 

zich klascontacten gemeld; dat is heel fijn. 

Afgelopen week is de inschrijving geopend 

en we zien de aanmeldingen  

binnenkomen.  

Hierbij een herinnering om je kind(eren) op 

te geven als je dat nog niet gedaan hebt. 

Het gaat om de kinderen van groep 3 tot 

en met groep 7 die het leuk vinden samen 

te lopen, lachen en zingen.  

Inschrijven kan t/m maandag 16 mei door 

4,50 euro over te maken naar:  

NL69INGB0001850605 t.n.v.  

Oudervereniging Alfons Ariens, met  

vermelding A4D, de naam en klas van je 

kind. 

Nu zoeken we enthousiaste ouders/

verzorgers die willen meelopen met de 

klassen. Per avond hebben we tussen de 5 

en 7 begeleiders per klas nodig.  

Aanmelden zal gaan via het klascontact van 

jouw klas. Leuk als je meedoet! 

In de komende weken geven we nog meer 

informatie en tips in de weekinfo.  

We hebben er al zin in!  

Het avondvierdaagsecomité,  

Simone Bolt, Jacco Deirkauf, Marco van de 

Kamp, Willy Oldenhuis & Renate Dekker 

Nieuwsbrief Zeeluwe 

Als school vallen wij onder het  

samenwerkingsverband Zeeluwe. Klik hier 

om de nieuwsbrief van Zeeluwe van de 

maand april te lezen.  

Regel van de maand 
 

 

 

 

Er is er maar 1 die praat, zodat luisteren  

beter gaat! 

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-april-2022/

