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Vaderdag 17 juni 

Schoolfotograaf 21 juni 

Verslag 2 mee 25 juni 

10 minutengesprekken 28 juni 

10 minutengesprekken 3 juli 

Musical groep 8a 9 juli 

Doorschuifmiddag 10 juli 

Musical groep 8b 10 juli 

Laatste schooldag + 

Jaarafsluiting 

13 juli 

Voor de meest actuele data kijkt u op 

www.alfonsariens.nl 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin heeft dage-
lijks een inloopspreekuur van 9:00 tot 12:00 

uur en is ook telefonisch bereikbaar via 0341-
799904. 

 
Of kijk voor opvoedinformatie, aanbod van 

cursussen/ trainingen en activiteiten: 
www.cjgharderwijk.nl  

Donderdag 21 juni komt de 
schoolfotograaf. Die dag 
zullen er individuele foto's, 
groepsfoto's en broer/zus 
foto's gemaakt worden. 
Voor de broer/zus foto's 
geldt alleen kinderen die op 
school zitten 

 

SCHOOLFOTOGRAAF  

Dinsdag en donderdag 

Fruitdagen: 

Aan de ouders, 
 
Na de zomervakantie ga ik de overstap maken naar de Wolderweide. Er komt dan 
een einde aan 16 jaar werken op de Alfons Ariëns. Dat is best een lange periode.  
De Wolderweide is voor mij geen onbekend terrein. Veel collega’s ken ik en met 
sommigen heb ik zelfs eerder mee samengewerkt. 
Terug kijkend was het een leuke tijd, het werken met de kinderen, contact met de 
ouders en de samenwerking met collega’s en een geweldige directeur.   
Hartelijk dank allemaal!!! 
 
Op de Wolderweide ga ik ook 2 dagen werken en natuurlijk voor een kleuter-
groep. 
 
Vriendelijke groet, 
Inge Zalait 

JUF  INGE 

Afgelopen donderdag 7 juni was de ‘Nationale Overblijfdag’. Overblijven hoort vanzelfsprekend bij 
school en er zijn veel kinderen die af en toe regelmatig tussen de middag op school zijn.  
Om even stil te staan bij elke overblijfjuf en overblijfmeester: 
 
Dank je wel dat jij jouw tijd vrijmaakt om tijdens de soms weleens pittige lunchpauzes 
op de school te helpen zodat ouders kunnen werken, kinderen op school kunnen lunchen en 
spelen en leerkrachten voldoende pauze kunnen nemen. 

A AN  DE  OVERBLIJF  

RECTIFICATIE  DATUM   

DOORSCHUIFMIDDAG  
De doorschuifmiddag is op dinsdag 10 juli. 

Sarah uit groep 6B heeft enige tijd geleden een spreekbeurt gehouden over Duchenne Heroes. 
Als je met de spierziekte Duchenne wordt geboren, breken je spieren langzaam af. 
De vader van Sarah doet mee aan de actie en gaat fietsen om geld in te zamelen voor onderzoek naar 
deze ziekte.  
In de hal in de middenruimte bij de groepen 5 en 6 staat een lege winkelwagen. 
Iedereen mag hier lege flessen in doen. De opbrengst komt ten goede aan Duchenne Heroes! 
Helpt u ook mee om de vader van Sarah te sponsoren? 
Voor Kevin (daar 
fietst de vader voor) 
en alle andere kin-
deren kunnen we 
helpen om deze 
ziekte tegen te gaan. 
 
Namens Sarah, haar 
vader en alle Du-
chenne patiënten: 
Hartelijk bedankt! 

DUCHENNE  HEROES 

http://www.cjgharderwijk.nl

