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B ELANGRIJKE

DATA
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JAARGANG 17,

NUMMER

P E R S B E R I C H T OV E R W E R K Z A A M HEDEN NAAR LOKALE MEDIA

Eerste advent

2 december

Sinterklaas

5 december

Vervanging damwand langs de Kamillemeen in Harderwijk

MR vergadering

6 december

In de periode van maandag 26 november tot vrijdag 14 december wordt de damwand en het
hekwerk langs het fietspad in de Kamillemeen vervangen.
Het fietspad is tijdens de werkzaamheden ter hoogte van de Sporthal afgesloten voor doorgaand verkeer. Fietsers en voetgangers die gebruik maken van deze route worden omgeleid,
waardoor de sporthal Stadsweiden en beide scholen, de KBS Alfons Ariens en GBS Fontanus,
altijd bereikbaar zijn.
Na afronding van de werkzaamheden zijn de damwand, het hekwerk en fietspad weer als nieuw.

Koffieochtend

12 december

bovenbouw
Feestweek afscheid

17-21 december

Meester Jan
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

Fruitdag!
Woensdag: waspeen
Donderdag: appel
Vrijdag: kiwi

13

Zie volgende pagina voor de plattegrond.
Informatie: Snel Herstel, tel. 0341 411 333, snelherstel@harderwijk.nl of kijk op
www.harderwijk.nl/werkaandeweg

F EESTELIJK AFSCHEID
M EESTER J AN
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:
Vrijdag 21 december:

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

S INTERKLAAS
Sinterklaas is vanaf zaterdag weer in het land!
Hieronder volgt een kort overzicht van de belangrijkste activiteiten:
26 november
27 november
4 december
5 december

Schoen meenemen:
Schoen zetten
Tentoonstelling surprises bovenbouw
Sinterklaasfeest

