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Advies gesprekken groep 

8 

19 en 22 november 

Eerste advent 2 december 

Sinterklaas 5 december 

MR vergadering 6 december 

Koffieochtend  

bovenbouw 

12 december 

Feestweek afscheid  

Meester Jan 

17-21 december 

Afscheidsreceptie Jan oud

-leerlingen en oud-ouders 

18 december 

Kerstviering 20 december 

Afscheidsavond Jan voor 

de ouders 

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  

Woensdag: waspeen 

Donderdag: banaan 

Vrijdag: peer 

Fruitdag! 

Sinterklaas is vanaf zaterdag weer in het land! 
Hieronder volgt een kort overzicht van de belangrijkste activiteiten: 
 
Schoen meenemen: 
De groepen 1 t/m 8 moeten dit jaar zelf een schoen meenemen naar school. Dit kan vanaf maan-
dag  26 november. Het is handig om een schoen mee te nemen die gedurende de Sinterklaasperio-
de op school mag blijven. 
 
Schoen zetten: 
Dinsdag 27 november mogen alle kinderen op school hun schoen zetten.  
 
Tentoonstelling surprises: 
De bovenbouw (groep 5 t/m 8) trekken dinsdag 20 november lootjes in de klas. Op dinsdag 4 
december nemen zij hun surprise mee naar school. Deze worden tentoon gesteld en u bent die 
dag van harte welkom vanaf 14.40u in de hal van de bovenbouw om deze kunstwerken te bekijken.  
 
Sinterklaas op school: 
Woensdag 5 december zal Sinterklaas een bezoek brengen aan onze school. De kinderen van de 
groepen 1 t/m 8 hoeven deze dag geen eigen eten en drinken mee te nemen voor in de pauze. Alle 
groepen volgen deze dag een regulier lesrooster. 
 
De intocht zal op het plein van de onderbouw zijn. De kinderen van de onderbouw vertrekken 
stipt om 8.30u uit hun eigen klas met de leerkracht naar het plein. Ouders die willen kijken bij de 
intocht kunnen buiten het plein, achter het hek, plaatsnemen.  
 
Wij kijken uit naar een gezellige dag! 
  
Groeten van de Sinterklaascommissie  

Beste ouders/verzorgers, 
 
Al drie keer is er een koffieochtend geweest op school. 
Fijn om even gezellig een bakje koffie te nuttigen met elkaar. 
 
Al pratend kwamen we tot de conclusie dat veel ouders werken op dinsdag en op donderdag. 
Daarom is de volgende koffieochtend op: 
 
Woensdag 12 december!!  
 
We staan dan met een heerlijk bakje klaar op de bovenbouw locatie. 
Hier mogen ook de ouders van de onderbouw gerust een kop koffie komen drinken. 
Van harte welkom allemaal!! 

S INTERKLAAS  

KOFFIEOCHTEND   


