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Belangrijke Data 
22 augustus 

22 - 26 augustus 

26 augustus 

31 aug. t/m 7 sept. 
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14 september 

16 september 

20 september 

22 september 

26 - 30 september 

27 september  

Start schooljaar 2022-2023 

Open entree  groep 3-8 

Info groep mee naar huis 

Startgesprekken 

Schoolreis groep 6/7 en 7 

Studiedag 

Schoolreis groep 1 t/m 4 

Cultuurkust groepen 8 

Schoolreis groep 5a, 5b en 6a 

Week tegen het pesten 

Cultuurkust groep 6/7 en 7a 

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

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 

Bericht van Bas 

Welkom (terug) op school! 
Wij wensen alle kinderen een heel fijn 
schooljaar 2022-2023 op de Alfons 

Ariëns! 
 

Gratis op te halen 

Wij hebben een bank op school (die anders weg 
gaat) die wellicht nog ergens te gebruiken is. Er 
zitten vlekken in, maar kunnen er misschien 
nog uitgehaald worden. Interesse? Graag dit 
uiterlijk 24 augustus a.s. doorgeven via de mail:  

 m.lokhorst@alfonsariens.nl 

Brengen en halen kinderen 
+ data open entree 

In de onderbouw (groep 1 t/m 3) staan de 
schooldeuren vanaf 8:20 uur open. De 
kinderen komen alleen naar binnen.   

Elke dinsdag en vrijdag is er een 
inloopperiode voor ouders van groep 1 en 2 
van 10 minuten. U bent op die momenten van 
harte welkom in de klas. Het is de bedoeling 
dat uw kind bij binnenkomst aan het werk 
gaat. Als u in de klas bent, mag u hierbij 
helpen. Tevens kunnen de kinderen in deze 
tijd het werk laten zien waar ze mee bezig 
zijn. Na de inloopperiode, dus uiterlijk om 
8:30 uur dient u de klas te verlaten, zodat de 
lessen op tijd kunnen starten.  

Wilt u iets bespreken met de leerkracht van 
uw kind, dan kunt u een afspraak maken na 
schooltijd. Omdat er na schooltijd eerst 
gepauzeerd wordt door de leerkrachten, zal 
dit na 15:00 uur zijn. Voor een korte 
mededeling kunt u op dinsdag en vrijdag wel 
’s ochtends bij de leerkracht terecht of u kunt 
een berichtje sturen via Parro.   

Voor de kinderen vanaf groep 4 gaan de 
deuren ook om 8:20 uur open. De kinderen 
komen zelfstandig naar binnen. Na schooltijd 
komen de kinderen zelf naar buiten (groep 1 
t/m 4 onder begeleiding van de 
groepsleerkracht).  

Eén keer per zes weken staan de deuren 
vanaf groep 3 ’s ochtends van 8:20 tot 8:30 
uur voor alle ouders open. In deze weken mag 
u samen met uw kind naar binnen komen en 
een kijkje nemen in de klas. Data voor de 
open entree worden opgenomen in de 
weekinfo.   

De eerste schoolweek staan de deuren 
dagelijks voor alle ouders open. U bent van 
harte welkom! 

Beste ouders/verzorgers en kinderen van de 
Alfons Ariëns, 
 

Zes weken geleden begon de zomervakantie 
en nu is deze alweer nagenoeg afgelopen. 
Wat gaat de tijd snel. Hopelijk hebben jullie 
allemaal kunnen genieten van een fijne 
zomer(vakantie). Hier op school hebben wij 
dat zeker en zijn wij afgelopen week weer 
gestart. Ik kan u zeggen: wij zijn er weer klaar 
voor! Graag zou ik een paar zaken met u 
willen delen: 
 

Schooltijden 

Lang geleden zaten we op twee verschillende 
locaties die verder uit elkaar lagen. Om het 
destijds  voor ouders mogelijk te maken hun 
kinderen naar de verschillende locaties te 
brengen hebben wij de schooltijden van de 
onderbouw vervroegd naar 8.15 uur. Nu 
ouders niet dagelijks meer de school 
binnenkomen en de locaties dichter bij elkaar 
liggen, hebben wij besloten om met ingang 
van dit schooljaar de schooltijden gelijk te 
trekken en de deuren voor alle groepen om 
8.20 uur te openen.  
 

Open inloop 

Net als vorig jaar mogen de ouders van de 
kleuters op dinsdag- en vrijdagochtend mee 
naar binnen voor de open inloop. 
Voor de groepen 3 tot en met 8 is dit één keer 
per zes weken. Van maandag 22 tot en met 
vrijdag 26 augustus is de eerste week. 
MAANDAG 22 AUGUSTUS is er voor álle 
ouders gelegenheid om de eerste schooldag 
uw kind(eren) naar school te brengen! 
 

Envelop 

Op maandag 22 augustus zult u een envelop 
meekrijgen. Hierin zitten twee documenten: 
•Brief toestemming beeldmateriaal (graag 
invullen en retourneren naar school) 

•Formulier startgesprek (graag ingevuld 
meenemen naar het startgesprek, 
uitnodiging volgt) 
 

Informatie via de weekinfo 

In principe krijgt u elke vrijdag een nieuwe 
weekinfo. Als MT (managementteam) is het 
onze intentie u vaker uitgebreider te 
informeren over onderwerpen waar we als 
school mee bezig zijn. Sowieso vindt u in de 
weekinfo de up-to-date informatie zoals vrije 
dagen en studiedagen. Houd daarom de 
weekinfo wekelijks goed in de gaten. De 
weekinfo ontvangt u via Parro. Overige 
informatie en ook de jaarkalender kunt u 
vinden op de website.  
 

Wij doen het samen 

Als ouders en school willen wij samen 
hetzelfde: een veilige en prettige 
leeromgeving voor uw kind! Daar hebben wij 
elkaar bij nodig. Als leerkrachten iets 
opmerken zullen zij dat met u delen. Als u 
vragen of opmerkingen heeft: laat het ons 
ook weten. Zo zorgen wij ervoor dat wij 
samen de lijnen kort houden! 
 

Ik wens vanaf deze plaats iedereen een heel 
mooi schooljaar toe! 
 

Met vriendelijke groet, 
namens het team, 
 

Bas de Vente 

Schoolwas: hulp gevraagd! 
Voor komend schooljaar zouden wij weer 
heel graag de hulp inroepen van wasouders 
voor het draaien van de schoolwassen. Hoe 
meer aanmeldingen, hoe meer er 
afgewisseld kan worden!  Graag een bericht 
naar e.linde@alfonsariens.nl voor zowel 
onderbouw als bovenbouw. Wilt u in het 
bericht vermelden voor welke bouw u wilt 
wassen? Als u afgelopen schooljaar heeft 
gewassen en dit wilt blijven 
doen, zou u dan ook een bericht 
willen sturen?  

Alvast bedankt! 
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