MAANDAG 3

B ELANGRIJKE

DATA

Sinterklaas

5 december

MR vergadering

6 december

Koffieochtend

12 december

bovenbouw
Feestweek afscheid

D E C E M B ER

2018

JAARGANG 17,

NUMMER

14

Op woensdagavond 16 januari 2019 om 19.30 uur vindt
een ouderavond plaats over andere schooltijden en
wordt u als ouders geïnformeerd over de mogelijkheden.
Na deze ouderavond volgt een digitale enquête en heeft
u de mogelijkheid om uw mening te geven over de andere schooltijden.

17-21 december

S INTERKLAAS

Meester Jan
Afscheidsreceptie Jan oud
-leerlingen en oud-ouders

18 december

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

Kerstviering

Tentoonstelling surprises bovenbouw
Sinterklaasfeest

20 december

Afscheidsavond Jan voor
de ouders
Kerstvakantie

20 december

22 december t/m 6
januari

Ouderavond ‘Andere
schooltijden’

16 januari

Studiedagen

22 februari
7 juni (middag)
11 juni
8 juli

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.

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

MAANDAG =
WATERDAG

Dinsdag, woensdag
donderdag

K ERST
De Sint is nog in het land, maar nu wordt er al nagedacht over de invulling van Kerst voor dit jaar.
Op donderdag 20 december vieren wij samen het Kerstfeest. De hele dag zal in teken staan van
Kerst en de kinderen zijn die dag gewoon om 15.15 uur vrij. ’s Avonds komen de kinderen weer
op school om samen te genieten van een kerstdiner.
Vrijdag 7 december vanaf 8.45 uur gaat de OV de school helemaal in Kerstsfeer brengen. Dit is
natuurlijk een beste klus! Wie zou hier graag een handje aan mee willen helpen? Opgeven kan bij
juf Janneke via de Parro app of via j.denbrok@alfonsariens.nl.
Verdere informatie volgt zodra de Sint weer terug naar Spanje is.

Fruitdag!
Woensdag: mandarijn

AANMELDING PEUTER

Donderdag: banaan

Graag hebben we een goed overzicht van instromers. Wordt uw peuter dit schooljaar of volgend
schooljaar 4? Haal dan een inschrijfformulier op bij onze directeur Bas. Alvast bedankt!

Vrijdag: peer

K E R S T TA S S E N AC T I E VA N S T I C H TING M ENSEN IN N OOD 0 341
De stichting ‘Mensen in nood 0341’ helpt mensen die net niet in aanmerking komen voor de voedselbank of die in afwachting zijn van een hulptraject.
Dit doen we door middel van voedingsmiddelen, schoonmaak- en verzorgingsproducten, maar ook
door waar nodig kleding en huisraad weg te geven. Dit kunnen we alleen doen met hulp van buitenaf.
Doordat we spullen krijgen, vragen wij aan u of we deze spullen mogen ruilen voor producten die
wij kunnen gebruiken en weggeven.
Dit doen we op de FB groepen ‘Shop voor nop 0341’ en ‘We Care Drielanden’.
Ook gaan we dit jaar weer zoveel mogelijk kersttassen weggeven met allerlei lekkere producten
zodat wij, met hulp van jullie, ook deze mensen een fijne kerst kunnen geven. In de week van 10 t/
m 14 december staat er in elke klas een tas waar uw kind iets in mag stoppen, als u dit wilt en
kunt.
Onderstaande producten zijn van harte aanbevolen om in de kersttassen te deponeren:
⎕

Saroma pudding

⎕

Thee

⎕

Hagelslag

⎕

Houdbare slagroom

⎕

Koffie

⎕

Crackers

⎕

Houdbare melk

⎕

Suiker

⎕

Kerstkoekjes

⎕

Blik fruitcoctail

⎕

Roomboter

⎕

Kerstchocola

⎕

Blikgroenten

⎕

Fles bak en braad

⎕

Pak sap

⎕

Saus voor vlees en kip

⎕

Afbakbroodjes

⎕

Kerstbrood

⎕

Houdbare chocolademelk ⎕

Jam

⎕

Nootjes / chips

Wilt u meer weten over ons dan kunt u ons vinden op: www.mensen-in-nood.nl.
Alvast bedankt voor uw hulp!

F EESTELIJK AFSCHEID M EESTER
JAN
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:
Ma 17 dec:
Di 18 dec:

Do 20 dec:
Vrij 21 dec:

Open podium 8 groepen
Open podium 7 groepen
‘s Avonds afscheidsreceptie
genodigden, oud-ouders en oudleerlingen
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

Shirley Depenbrock
Leerkracht groep 1/2a

