
B ELANGRIJKE  DATA  

        M AANDAG  29  J ANUARI 2018  J AARGANG  16 ,  NUMMER  22 

Zotte Week  5 t/m 9 februari  

Carnaval 9 februari 

Verslag 1 mee 12 februari 

Open Dag 13 februari 

Valentijnsdag 14 februari 

Start Vastenactie 14 februari  

10 minutengesprekken 15 en 20 februari 

Voorjaarsvakantie 26 feb. t/m 2 mrt. 

Overige studiedagen 9 maart 

3 april 

! 1 juni ! 

Voor de meest actuele data kijkt u op 

www.alfonsariens.nl 

Woensdag,  
Donderdag, vrijdag  

Woensdag: waspeen 

Donderdag: banaan 

Vrijdag: appel 

Fruitdag! 
Hieronder volgt informatie over het carnavalsfeest. 
 
De zottenweek: 
Maandag 5 februari:   Heftige Hoedendag  
Dinsdag 6 februari:   Speciale Schoenendag 
Woensdag 7 februari:   Gekke brillendag  
Donderdag 8 februari:   Hippe Harendag 
Vrijdag 9 februari:  Carnavalsdag!  De dag dat je compleet verkleed op school mag 
komen. 
Let op: Groepen 1 t/m 4 vieren carnaval in de ochtend en de groepen 5 t/m 8 vieren het ’s middags.  
  
Voor ons spelletjescircuit zijn wij op zoek naar sjoelbakken. Wie heeft er thuis eentje staan die wij 
op 9 februari kunnen lenen. Graag doorgeven aan de leerkracht van uw kind. 
  
Belangrijk om te weten: 

• Op vrijdagochtend 9 februari volgt de bovenbouw het normale lesrooster. Natuurlijk mogen de 
kinderen in de ochtend  ook al verkleed komen! 

• Alle kinderen moeten op vrijdag 9 februari zelf een 10-uurtje (eten + drinken) meenemen. 

• Bovenbouwkinderen die moeten overblijven zorgen voor een eigen lunch. 

• Soms horen er attributen bij het kostuum zoals een stafje of masker. Deze attributen mogen op 
eigen risico mee naar school genomen worden. Het is handig om de attributen te voorzien van 
naam en klas. Speelgoedwapens (zoals pistolen of zwaarden) zijn niet toegestaan. 

CARNAVAL 

Op woensdag 24 januari was het eerste ouderpanel. Er was een goede opkomst en de sfeer was erg 
positief. De directie en elf betrokken ouders hebben gesproken over verschillende onderwerpen. 
Het was een zinvolle avond die dit schooljaar nog twee keer een vervolg krijgt. 
Binnenkort wordt u geïnformeerd via de mail over de inhoud van deze avond. 

OUDERPANEL  

N IEUW  SPEEL-

TOESTEL  
Afgelopen woensdag is er een nieuw speeltoe-

stel geplaatst. De kinderen zijn hier erg blij 

mee! 



Slijm maken 

(eens en nooit weer ….) De kinderen vonden het een zeer geslaagde ochtend 


