MAANDAG 12

B ELANGRIJKE

DATA

Versieren school

16 november

Landelijke intocht Sinterklaas

17 november

Advies gesprekken groep
8

19 en 22 november

Eerste advent

2 december

Sinterklaas

5 december

Koffieochtend

6 december

bovenbouw

17-21 december

Meester Jan
Kerstviering

20 december

Kerstvakantie

22 december t/m 6
januari

Studiedagen

22 februari
7 juni (middag)
11 juni
8 juli

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

MAANDAG =
WATERDAG
Dinsdag, woensdag
donderdag

Fruitdag!
Woensdag: sinaasappel
Donderdag: appel
Vrijdag: kiwi

JAARGANG 17,

NUMMER

11

Zoals u weet neemt meester Jan in december afscheid van
de Alfons Ariens. Ruim 40 jaar heeft hij zich ingezet als leerkracht
en als directeur voor de leerlingen en leerkrachten in het
basisonderwijs. Jan heeft de Alfons Ariens gemaakt tot wat deze
nu is. Een school met een warm kloppend hart voor leerlingen
en ouders.
In de week voor kerst zullen we Jan in het zonnetje zetten.
De afscheidsweek zal er als volgt uitzien:
Maandagmiddag 17 december:
Dinsdagmiddag 18 december:
Dinsdagavond 18 december:
Donderdag 20 december:

6 december

Feestweek afscheid

2018

F EESTELIJK AFSCHEID
M EESTER J AN

Vrijdag 21 december:

MR vergadering

N O VE M B E R

Open podium 8 groepen
Open podium 7 groepen
Afscheidsreceptie genodigden, oud-ouders en oud-leerlingen
Afscheidsavond huidige ouders tijdens het kerstdiner (18.00 uur
tot 19.30 uur)
Afscheidsochtend meester Jan, waarbij hij nog eenmaal alle
klassen bezoekt.
Afscheid team Alfons Ariens ’s middags.

U krijgt als ouders dus de gelegenheid om meester Jan tijdens het kerstdiner op donderdagavond
20 december de hand te schudden, tijdens en na het Kerstfeest. Dit zal zijn onder het genot van
een hapje en een sapje.
De kinderen doen dat tijdens de open podia op maandag en dinsdagmiddag, waarbij we er vrijdag
natuurlijk ook een bijzonder feestelijke dag van gaan maken.
Wilt u hem iets geven voor zijn afscheid, liefst geen bloemen i.v.m. de vakantie.
Wij vertrouwen erop u zo voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
De Feestcommissie

H ULPOUDERS GEZOCHT!
Op zaterdag 17 november komt Sinterklaas weer in
het land. Wij willen graag op vrijdag 16 november vanaf
12.00u de school versieren. Welke ouders willen ons
hierbij helpen?
U kunt zich opgeven bij de leerkracht van uw kind.
Alvast bedankt voor uw hulp!
Groeten van de Sinterklaascommissie

Voorleeswedstrijd 2018
Op vrijdag 2 november
werd er tussen de winnaars
van de groepen 5 en 6 een
voorleeswedstrijd gehouden. Lynn (5a), Isa (5b),
Kaylee (6a) en Roos (6b)
mochten het tegen elkaar
opnemen.
De winnaar is…Isa! Ze las
voor uit het boek Dolfje
Weerwolfje. Knap gedaan
Isa!

Op vrijdag 9 november werd in een spannende finale van de voorleeswedstrijd Enes uit
groep 8b gekozen tot voorleeskampioen van
onze school! Hij zal de Alfons Ariëns vertegenwoordigen op de voorleeswedstrijd van Harderwijk. Natuurlijk ook onze complimenten
aan de andere kandidaten: Mees (8a), Noah
(7a) en Nora (7b). Goed gedaan allemaal!!

