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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 

NL Doet 16 maart 

Overige studiedagen 7 juni  (middag) 

11 juni 

8 juli 

Voor de meest actuele data kijkt u op 

www.alfonsariens.nl 

Woensdag, donderdag en 
vrijdag  

Woensdag: mandarijn 

Donderdag: peer  

Vrijdag: watermeloen 

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! 

NL DOET 

  

Gezocht  
Vaders, moeders, opa of oma’s die graag een potje ‘kaarten’.  

 

Afgelopen maandag zijn de bridgelessen voor leerlingen uit groep 7 en 8 van start gegaan. In 
totaal nemen er 31 leerlingen deel aan de lessen. Zowel de kinderen als de begeleiders zijn tot 

nu toe erg enthousiast! Maar om deze kinderen goed te kunnen begeleiden zijn er in totaal 8 

vrijwilligers nodig. De organisatie komt een heel eind, maar redt het net niet om wekelijks 8 
mensen op te trommelen.  
Kortom, we zoeken een aantal (groot)ouders die kan bridgen (klaverjassen mag ook) en die op 

maandagochtend van 11.00 tot 12.00 uur een handje wil komen helpen.  
Voor meer informatie kunt u bij mij terecht. 
 

Met vriendelijke groet, 
Marieke Los (leerkracht groep 8a) 
m.los@alfonsariens.nl 
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