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10 minutengesprekken 3 juli 

Musical groep 8a 9 juli 

Doorschuifmiddag 10 juli 

Musical groep 8b 10 juli 

Laatste schooldag + 

Jaarafsluiting 

13 juli 

Informatieavond 30 augustus 

Voor de meest actuele data kijkt u op 

www.alfonsariens.nl 

Dinsdag en donderdag 

Fruitdagen: 

Na een klein jaar weer flink gespaard te heb-
ben, mag u uw  rechtmatige eigendom op 
komen halen 
in de grote hal van de bovenbouw, waar alles 
uitgestald ligt tijdens de 10 minuten gesprek-
ken.  

GEVONDEN  

VOORWERPEN  

Beste ouders, 
 
Alvast vooruitlopend op de jaarkalender voor volgend schooljaar, willen we u laten weten dat de 
informatieavond op de eerste donderdagavond van het nieuwe schooljaar plaatsvindt. 
Dit is op 30 augustus 2018. Zet hem alvast in uw agenda!! 
U wordt deze avond in de groep van uw kind geïnformeerd over het nieuwe jaar. 
 
We heten u bij deze alvast van harte welkom!! 

INFORMATIEAVOND   

NIEUW  SCHOOLJAAR  

Voor de musical van groep 8b zijn we op zoek naar vrouwenpruiken. 
Lang, kort, bruin of blond, het maakt niet uit en we gaan er uiteraard 
voorzichtig mee om. 
Graag even contact opnemen met de juffen van 8b. 
Alvast bedankt voor de genomen moeite! 

VROUWENPRUIKEN  
GEZOCHT ! !  

Vrijdag 13 juli is onze laatste schooldag. We willen dit schooljaar graag met z’n allen afsluiten. 
’s Ochtends om 10 uur gaan we met alle groepen pannenkoeken eten (als pauzehap) op het plein. 
Hiervoor zijn we op zoek naar pannenkoekenbakkers/uitdelers! Op de deur van iedere klas hangt 
een lijst waar u zich kunt inschrijven. Wanneer uw zoon/dochter geen pannenkoeken mag eten, kunt 
u dit doorgeven aan de leerkracht van uw kind. De kinderen hoeven deze ochtend geen eten mee te 
nemen, alleen drinken. 
Om 11.55 uur sluiten we het schooljaar met de hele school af op het Jan Rappolplein en tellen we 
met elkaar af tot de vakantie. Om 12 uur zullen de kinderen van de groepen 1-4 net als anders als 
klas naar de voorkant van het schoolplein lopen. Vanaf hier kunnen de kinderen opgehaald worden. 
De groepen 5-7 zullen teruglopen naar het plein van de bovenbouw om daar evt. hun fiets op te 
halen en vanaf hier naar huis gaan. 
 
Charlotte(5b), Esther(3b), Ellen(4b), Irma(3b) 

PANNENKOEKENFEEST  VRIJDAG  13 JULI  


