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MR vergadering 4 februari 

Open dag 5 februari 

Portfolio mee 18 februari 

Ouderpanel 19 februari 

Studiedag 22 februari 

Voorjaarsvakantie 23 feb. t/m  3 mrt. 

Ouder-kindgesprekken 6-13 maart 

Overige studiedagen 7 juni  (middag) 

11 juni 

8 juli 

Voor de meest actuele data kijkt u op 

www.alfonsariens.nl 

welkom 

Groep 4b 
Shirin 

Namens iedereen van de Alfons Ariëns 

wensen wij jullie van harte welkom bij ons 
op school! 

Nieuwe leerlingen op de Alfons Ariëns: 

Woensdag, donderdag en 
vrijdag  

Woensdag: grote appel 

Donderdag: banaan  

Vrijdag: ananas 

Fruitdag! 

Zaterdag 16 maart is weer de landelijke vrijwilligers dag NL DOET. Ook 

de Alfons Ariens doet deze dag mee. Samen met een deel van het team, 
een aantal ouders en overige vrijwilligers willen we een aantal klussen 
oppakken. Zo willen we een nieuwe glijbaan plaatsen, schilderen we hier 

en daar wat en zijn we de overige klussen nu aan het inventariseren. Als 
we met velen zijn,  maakt dat het én gezelliger én effectiever. Komt u 
deze dag ook helpen? We starten om 9.00 uur en gaan maximaal door 
tot 12.30 uur. We willen de ochtend afsluiten met een heerlijk verzorg-

de lunch als dank voor uw hulp. Mogen we op u rekenen? Geef u op bij 

Bas de Vente (b.devente@alfonsariens.nl). Alvast bedankt! 

Hier volgt een belangrijk bericht voor de voetballiefhebbers! 

Het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi voor de groepen 7 en 8 wordt gehouden 
op de woensdagmiddagen  3 april & 17 april. 
        

Wij mogen jongens-elftallen en meisjes-zeventallen inschrijven. 
Wil je graag meedoen (en kùn je ook op die data…), vul dan het strookje 
hieronder in,   
en lever het vóór vrijdag 25 januari in bij je juf. Later inleveren kan dus niet! 

Daarna kunnen wij de teams samenstellen.  
(O ja, je hoeft geen ster-speler te zijn, als je maar enthousiast bent!) 
 

Verder zoeken wij enkele sportieve vaders of moeders die het leuk vinden om een team te 
begeleiden. Ook deze enthousiaste ouders kunnen zich opgeven d.m.v. het strookje. 

Alle verdere gegevens over de indeling van de teams, de plaats, de tijd, enz. krijgen jullie later. 

 
Met sportieve groeten, 
Juffen groep 7 en 8 

 
 
Ja, ik geef mij op voor het schoolvoetbaltoernooi. 

 
Naam:       Geboortedatum: ……-……-…… 
 
Groep: 7a/7b/8a/8b    

 
Lid van een voetbalvereniging: ja / nee     Zo ja, welke?  ………………………. 
 

 
Ik geef mij op als begeleider van een Alfons Ariëns- team. 
 

Naam  : 
 

Ouder van :   uit groep               van  

Geachte ouders/verzorgers, 

 
Afgelopen woensdagavond was er een drukbezochte ouderavond over nieuwe schooltijden. 
Ik heb deze als fijn en positief ervaren. 

Na de duidelijke uitleg van Hanneke Oosting, werden er goede vragen gesteld en mooie sug-
gesties gegeven. 
 
Vrijdag heeft u de aangekondigde enquête via Parro ontvangen. 

Ik wil u vragen uw mening, aanvullende suggesties of vragen mee te geven via deze enquête. 
Deze kunnen als school en MR dan meenemen bij het maken van een beslissing. 

 

Ik dank nogmaals iedereen die aanwezig was woensdagavond én voor het invullen van de 
enquête. 
 

Met vriendelijke groet, 
Bas de Vente 

SCHOOLVOETBAL  GROEP  7  & 8  

NL DOET 
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