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JULI

20 18

B E L A N G R I J K E DATA

D IRECTIEWISSELING

Eerste schooldag

27 augustus

Beste ouders,

Informatieavond

30 augustus

Voor de meest actuele data kijkt u op
www.alfonsariens.nl

Fruitdagen:
Dinsdag en donderdag

J A A RG A N G 1 6 ,

N U M ME R

43

Graag wil ik u nog even informeren over hoe de directiewisseling na de zomervakantie in elkaar zit.
Met ingang van 1 augustus treed ik terug als directeur en zal Bas de Vente het eerste aanspreekpunt
(directeur) van de school zijn. Zelf blijf ik wel tot 31 december werkzaam op school om
allerhande zaken op te pakken. Ik zal onder andere proberen om werkzaamheden met groepen op te
pakken en zal ook nog ondersteunend zijn aan het MT.
Mijn afscheid staat gepland in de laatste schoolweek van december. U zult daar te zijner tijd zeker nog
het een en ander over horen.
U zult mij dus nog een aantal maanden treffen op school, waar ik erg naar uitzie.
Ik vertrouw erop u zo voldoende te hebben geïnformeerd en wens u een heel fijne vakantie.
Met vriendelijke groet,
Jan Rappol

Vakantierooster 2018 – 2019
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag / Pasen
Meivakantie
Hemelvaartsdag
Tweede Pinksterdag
Zomervakantie

22 oktober t/m 26 oktober 2018
24 december t/m 4 januari 2019
25 februari t/m 1maart 2019
19 april t/m 22 april 2019
29 april t/m 10 mei 2019
30 mei t/m 31 mei 2019
10 juni 2019
22 juli t/m 30 augustus 2019

Studiedagen
Naast de vakanties zijn er studiedagen in verband met nascholing van het schoolteam. Op deze
dagen is er voor de leerlingen geen school.
Maandag
10 september 018
Vrijdag
22 februari 2019
Vrijdagmiddag
7 juni 2019 (groepen 5 tot en met 8) ’s Ochtends les voor alle groepen
Dinsdag
11 juni 2019
Maandag
8 juli 2019

