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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 dec. t/m 6 jan.  

Ouderavond ‘Andere 
schooltijden’ 

16 januari 

Studiedagen 22 februari 

7 juni  (middag) 

11 juni 

8 juli 

Voor de meest actuele data kijkt u op 

www.alfonsariens.nl 

Dinsdag, woensdag  
donderdag  

Woensdag: waspeen 

Donderdag: mandarijn 

Vrijdag: appel 

Fruitdag! 
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 basisonder-
wijs. 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:  Open podium 8 groepen 
Di 18 dec: Open podium 7 groepen 
  ‘s Avonds afscheidsreceptie, genodigden, oud-ouders en oud- leerlingen 
Do 20 dec: Afscheidsavond huidige ouders tijdens het kerstdiner (18.00 uur tot 19.30 uur). 
Vrij 21 dec: 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 dinsdagmid-
dag, 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 
 

FEESTELIJK  AFSCHEID  MEESTER  JAN  

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

KERST   

OUDERBIJDRAGE  

Ondertussen heeft al 80% van de ouders de 

ouderbijdrage betaald, waarvoor hartelijk dank! 

Als u nog niet heeft betaald, wilt u dit dan als-

nog doen? 

De ouderbijdrage is €42,50 per kind, meer is 

erg welkom: 

• IBAN code NL69 INGB 0001 8506 05, 

t.n.v. OV Alfons Ariëns te Harderwijk 

• Graag voor- en achternaam van uw 

kind(eren) + groep in de omschrijving 

vermelden. 

Zoals in een eerdere weekinfo vermeld vieren we op donderdag 20 december samen het kerst-
feest. Overdag zal er voor de kinderen een viering zijn en ’s avonds is er een kerstdiner in de 
klas. Ook gaan we Kerststukjes maken. Voor het maken van de Kerststukjes hebben de kin-
deren een bakje, vochtige oase, een kaars en versiering nodig. Voor groen wordt ge-
zorgd.  
Alle groepen volgen deze dag een regulier rooster. Voor het 10-uurtje wordt deze dag gezorgd.  
  
Vanaf dinsdag 11 december hangt er op alle deuren een kerstboom met kerstballen. Op deze 
kerstballen staan allerlei lekkere dingen die de kinderen mee kunnen nemen naar het diner. U 
kunt samen met uw kind een kerstbal komen uitkiezen. Verder moeten alle kinderen zelf een 
beker, bord en bestek (voorzien van naam) mee nemen naar school.  
Om 17.30 uur zijn de kinderen welkom in het restaurant in hun klas. Om 19.00 uur mogen zij 
daar weer opgehaald worden.  
Tijdens het kerstdiner is er tijd voor de ouders om op het Jan Rappolplein gezellig samen een 
drankje te drinken. Dit is ook het moment voor ouders om afscheid te nemen van Jan.  
 



Uitnodiging Eerste Communie 2019 

 

Beste ouder(s), 
 
Misschien heeft u nog herinneringen aan uw eigen Eerste Communie:  
een groot feest, want als kind mag je dan in de kerk voor het eerst meedoen met de viering van de eucharistie.  
Bij dit feest denken we terug aan het laatste avondmaal waarin Jezus brood en wijn deelt met zijn vrienden. Hij zegt: Blijf dit doen om aan Mij te denken.  
 
We zijn inmiddels 2000 jaar verder. We geven aan onze kinderen door dat we nog steeds aan die oproep gehoor willen geven.  
Want met Jezus aan tafel gaan betekent: erbij horen, samen je geloof beleven en ervaren dat God dichtbij je is.   
 
In de St. Lucasparochie is er weer een aanbod om mee te doen met de voorbereidingen op de Eerste Communie. De voorbereiding start eerder dan u van 
ons gewend bent, namelijk al in november.  
 
Bij voldoende aanmeldingen vindt de voorbereiding in drie regio’s plaats.  
Harderwijk, Ermelo en Putten vallen onder regio Noord  
Nijkerk en Hoevelaken vallen onder regio Midden  
Leusden, Achterveld, Barneveld/Voorthuizen vallen onder de regio Zuid  
 
Deze uitnodigingsbrief is bedoeld voor de kinderen die in groep 4 van de basisschool zitten.  
Het kan zijn dat u deze brief heeft ontvangen maar dat uw zoon of dochter in groep 3 zit. We willen u dan vriendelijk vragen om nog een jaartje te wachten. 
Om met de groep mee te kunnen doen is het belangrijk dat kinderen goed kunnen lezen en schrijven.  
 
Voorafgaand aan de voorbereidingen met de kinderen, zal er een ouderavond zijn. Op die avond maken we o.a. kennis met elkaar en krijgt u informatie over 
het project en het traject. Wilt u alvast de datum van de eerste ouderavond in de agenda noteren?  
 

Woensdag 30 januari 2019 van 20.00-21.30 uur. 
Parochiecentrum De Goede Herder, Smidsweg 20 Ermelo. 

 
Als uw kind in aanmerking komt voor de Eerste Communie maar u weet nog niet zeker of u hem/haar de Eerste Communie laat doen, kunt u uw zoon of 
dochter wel gewoon mee laten doen met de voorbereiding.   
Van harte welkom! 
 
Aanmelden kan tot 25 januari via één centraal punt: het centraal secretariaat van de Lucasparochie. U kunt het bijgevoegde aanmeldingsformulier mailen 
naar: secretariaat@stlucas.nu of per post opsturen (het adres vindt u op het formulier). Na aanmelding ontvangt u meer informatie.  
 
Heeft u vragen, neem dan contact op met het centraal secretariaat in Leusden. Telefoon: 033-4941261  
 
Een hartelijke groet namens het pastoraal team en de werkgroepen Eerste Communie St. Lucasparochie 
Diana Mol, secretaresse 

 

mailto:secretariaat@stlucas.nu


Aanmeldingsformulier 1e communie 2019 

Doopnamen kind…………………………………………………………… 

Roepnaam kind……………………………………………………………… 

Achternaam kind…………………………………………………………… 

Jongen/meisje……………………………………………………………… 

Geboortedatum…………………………………………………………… … 

Doopdatum en – kerk……………………………………………………… 

Voor- en achternaam moeder…………………………………………… 

Voor- en achternaam vader……………………………………………… 

Adres…………………………………………………………………………… 

Postcode…………………….Woonplaats………………………………… 

Telefoonnummer…………………………………………………………… 

E-mailadres…………………………………………………………………… 

Naam school………………………………………………….Groep……… 

Ik hoor bij deze geloofsgemeenschap: ……………………………….. 

Aantal kinderen in het gezin naast communicantje………………… 

I.v.m. de privacywetgeving:  

Mogen wij als parochie en werkgroep u via e-mail informeren over andere gezinsactiviteiten in de paro-

chie, bijv. de jaarlijkse familiedag?          Ja/nee*  

Mogen wij foto’s van de bijeenkomsten/vieringen publiceren via onze mediakanalen om mensen te laten 

delen in deze feestelijke gebeurtenissen?                     Ja/nee* 

*doorhalen wat niet van toepassing is 

St. Lucasparochie 

Hamersveldseweg 51 

3833 GL Leusden 

T. 033-4941261 

secretariaat@stlucas.nu 


