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Warme Truiendag 15 februari 

Portfolio mee 18 februari 

Ouderpanel 19 februari 

Carnaval 20 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: bloedsinaasappel 

Donderdag: peer 

Vrijdag: appel 

Fruitdag! 

In heel Nederland en ook bij ons op de Alfons Ariëns gaat de verwarming 1 °C lager.                             
 
VERWARM JEZELF, NIET DE WERELD 
Verwarm jezelf, niet de wereld; met dit motto melden elk jaar weer honderdduizenden Nederlan-
ders zich actief aan voor Warmetruiendag. Want wist je dat we met éen graad lager maar liefst 6% 
CO2 en 6% energie besparen? En als we dit allemaal samen doen kunnen we op éen dag het jaar-
verbruik van drie Waddeneilanden besparen 
 
SAMEN IMPACT 
Warmetruiendag is de vrolijkste én grootste klimaat-
actie van Nederland: samen hebben we impact. En 
samen enthousiasmeren we nog meer mensen om 
energie te besparen. Daarbij gaat 1 op de 5 mensen 
na deelname aan Warmetruiendag bewuster om met 
energie.  
 
ONZE SCHOOL DOET MEE ! 
Vrijdag de 15de gaat bij ons op school de verwarming 
één graad lager, dus allemaal warme truien aan! 
 

Tijdens het carnavalsfeest, 20 februari, wordt er een feestelijke bingo 
georganiseerd voor de groepen 5 t/m 8! Inmiddels raakt de prijzenkist 
na een paar jaar leeg. Heeft u thuis nog leuke prijzen voor kinderen, dan 
mag u deze inleveren bij de leerkrachten van groep 8. Alaaf! 

Bij de ouder-kind gesprekken kunnen ouders tijdens het wachten de gevonden voorwerpen, 
die uitgestald liggen in de grote hal in de bovenbouw, weer uitzoeken. Er ligt van alles: jassen, 
(hand)schoenen, zwemkleding, gymkleding etc. Bij de onderbouw hangen de gevonden voorwer-
pen tegenover de hoofdingang van de onderbouw. 

GEVONDEN  VOORWERPEN  

B INGO  PRIJSJES  GEZOCHT !  

We vieren carnaval dit jaar op woensdagochtend 20 februari. We zijn ons er van bewust dat dit 
niet op de landelijke carnavalsdagen is. Vaak vieren we dit op de laatste dag voor de vakantie, 
omdat voor de jongste kinderen een korte dag is. Deze dag hebben we nu alleen een studiedag. 
Na de vakantie willen we graag rustig beginnen en niet direct in het feestgedruis vallen. 
Dit maakt dat we woensdag 20 februari als “Carnavalsdag” hebben bestempeld! 
 
Het programma ziet er als volgt uit: 
  
De zottendriedaagse: 
  
Maandag 18 februari:   Hippe hoeden-/bijzondere brillendag  
Dinsdag 19 februari:   Speciale schoenen-/puike pantoffel dag 
Woensdag 20 februari:   Carnavalsdag! De dag dat je compleet verkleed op school  
    komen mag. 
  
Belangrijk om te weten: 
Op woensdagochtend 20 februari volgen we het normale lesrooster. 
De kinderen hoeven deze ochtend geen 10-uurtje mee te nemen. Hier wordt voor gezorgd. Het 
is ook nog een gewone fruitdag. 
Soms horen er attributen bij het kostuum zoals een stafje of masker. Deze attributen mogen op 
eigen risico mee naar school genomen worden. Het is handig om de attributen te voorzien van 
naam en klas. Speelgoedwapens (zoals pistolen of zwaarden) zijn niet toegestaan. 

CARNAVAL  

15 februari 2019 

welkom 

Groep 4b 
Elin Raaijen  
Martin Hoolwerf  
Erva Kilic  
Shirin Alhammadeh 

Groep 3a 
Wendy Hoolwerf 
 
Groep 6b 
Yana Alhammadeh  

Namens iedereen van de Alfons Ariëns 
wensen wij jullie van harte welkom bij ons 
op school! 

Nieuwe leerlingen op de Alfons Ariëns: 
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