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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: 

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 wor-
den. 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  VRIJ DAG  13 JULI  

De laatste basisschoolweek gaat in voor de groepen 8 met maan-
dag - en dinsdagavond de musical TENT IN DE TOP. 
41 leerlingen gaan onze school verlaten en starten in augustus in 
de brugklas. Inmiddels hebben ze allemaal al kennis gemaakt met 
hun nieuwe school, klas en mentor. 
Donderdag nemen we op ludieke wijze afscheid van de leer-
lingen. 
Wij wensen jullie allemaal heel veel plezier en succes in de brug-
klas! 
 
Alle juffen en meesters van de Alfons Ariens! 

BYE , BYE  GROEP 8 

Vandaag zijn de laatste flessen ingeleverd. 
Samen hebben we een mooi bedrag opge-
haald!  
 
Namens Sarah, haar vader en alle Duchen-
ne patiënten: Hartelijk bedankt! 

OPBRENGST  DUCHENNE  HEROES  


