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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 

Woensdag, donderdag en 
vrijdag  

Woensdag: radijsjes 

Donderdag: banaan   

Vrijdag: peer 

Fruitdag! 

Op woensdagavond 16 ja-
nuari 2019 om 19.30 uur 

vindt een ouderavond 
plaats over andere school-

tijden en wordt u als ouders 
geïnformeerd over de mo-

gelijkheden.  
Na deze ouderavond volgt 

een digitale enquête en 
heeft u de mogelijkheid om 
uw mening te geven over 
de andere schooltijden. 

KERST   

Zoals in een eerdere weekinfo 
vermeld vieren we op donder-
dag 20 december samen het 
kerstfeest. Overdag zal er voor 
de kinderen een viering zijn en 
’s avonds is er een kerstdiner in 
de klas. Ook gaan we Kerst-
stukjes maken. Voor het maken 
van de Kerststukjes hebben de 
kinderen een bakje, vochtige 
oase, een kaars en versie-
ring nodig. Voor groen wordt 
gezorgd.  
Alle groepen volgen deze dag 
een regulier rooster. Voor het 
10-uurtje wordt deze dag ge-
zorgd.  
  
Op donderdag 20 december 
om 17.30 uur zijn de kinderen 
welkom in het restaurant in hun 
klas. De kinderen moeten een 
beker, bord en bestek 
(voorzien van naam) meenemen 
naar school. 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.  
 

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,17.30 uur tot 19.00 uur, 
  locatie bovenbouw.  
Vrij 21 dec:  Afscheidsochtend meester Jan, waarbij hij nog eenmaal alle klassen be- 
  zoekt. Afscheid team Alfons Ariens ’s middags.  
  
U krijgt dus de gelegenheid om meester Jan tijdens het kerstdiner op 
donderdagavond 20 december de hand te schudden. Dit is in de midden-
ruimte van de bovenbouw en zal zijn onder het genot van een sapje en een 
klein hapje. De kinderen doen dat tijdens de open podia op maandag en 
dinsdagmiddag, waarbij we er vrijdag natuurlijk ook een bijzonder feestelij-
ke 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  



  

  Clinic Bridge 

leerlingen groep 7 & 8 
De afgelopen maanden heeft een groep kinderen wekelijks verrijkingsstof  op rekengebied aangeboden 
gekregen door meester Jan. Helaas nemen we deze maand afscheid van meester Jan en eindigt deze be-
geleiding. Voor deze kinderen start er na de kerstvakantie een nieuw project; minibridge.  

In 20 lessen leren de kinderen de beginselen van het kaartspel Bridge. Deze lessen worden gegeven door 
vrijwilligers van de bridgevereniging in Ermelo. Voorafgaand aan deze lessenserie is er afgelopen maan-
dag een clinic gegeven waarbij de kinderen kennismaakten met het spel en uitleg hebben gekregen over 
wat deelname aan deze lessenserie inhoudt. 

De clinic was een groot succes!  Maandag 7 januari starten de lessen.   

 


