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Voorjaarsvakantie 23 feb. t/m  3 mrt. 

Ouder-kindgesprekken 6-13 maart 

Staking 15 maart 

NL Doet 16 maart 

Schoolvoetbal  3 april 

MR vergadering 4 april 

Koningsspelen  12 april 

Paasviering 18 april 

Goede Vrijdag 19 april  

Meivakantie 19 april t/m 3 mei 

Overige studiedagen 7 juni  (middag) 

11 juni 

8 juli 

Voor de meest actuele data kijkt u op 

www.alfonsariens.nl 

Woensdag, donderdag en 
vrijdag  

Fruitdag! 

welkom 

Groep 1/2c: 
Mathis Boddeus 
Eslina Duruca 

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

Nieuwe leerlingen op de Alfons Ariëns: 

Alfons kinderen klaar? Feesten maar!  
Afgelopen woensdag was het dan eindelijk zover. Na de hippe hoeden- en bijzondere brillendag, 
kwam iedereen dinsdag op puike pantoffels of speciale schoenen de klas binnen. Woensdag 
stroomde de school vol met politieagenten, clowns, piraten, soldaten, prinsessen, voetballers, 
cowboys en nog veel meer bijzondere figuren. Het was een ochtend vol gezelligheid! We willen 
de oudervereniging bedanken voor hun hulp! 

Beste ouders, 
 
De laatste week voor de voorjaarsvakantie is weer voorbij gevlogen. 
Maandag zijn in de groepen 1 tot en met 7 de portfolio’s meegegeven. 
Zoals meegedeeld in de brief van 8 februari zijn we benieuwd naar uw mening. 
Na de laatste 15 minuten gesprekken op woensdag 15 maart, krijgt u de ouderpeiling via de 
Parro. 
 
Dinsdagavond was alweer de tweede bijeenkomst van het ouderpanel. 
Samen met een groep ouders praten we over de ontwikkelingen die spelen op school. 
Het is goed om samen te sparren, vragen te stellen en onderwerpen te bespreken. 
We zijn blij met de input die we van daaruit weer mee kunnen nemen. 
 
Woensdag was het Carnaval. Via Facebook, de Parro berichten en deze weekinfo werd u mee-
genomen in dit feest. Wat een gezelligheid en feestgedruis. Volgens ons heeft iedereen enorm 
genoten. 
 
Donderdag was de laatste lesdag van de kinderen voor de voorjaarsvakantie. 
Alle spullen mee naar huis, gedag zeggen en dan genieten van een ruime week vakantie. 
 
Vrijdag hadden we als team een studiedag. 
We hebben allereerst gesproken over de nieuwe samenwerking met de bibliotheek. 
Nog heel even geduld en dan kunnen de kinderen met hun pasje op school boeken lenen. 
We hebben ook nog eens de urgentie van (voor)lezen gehoord. Hier gaan we als school zeker 
op inspelen. 
Verder hebben we gesproken over de leeropbrengsten op school en wat dit betekent voor ons 
onderwijs. 
En ook voor het team is dan nu de voorjaarsvakantie aangebroken. 
 
Namens het team wens ik u een heel fijne vakantie week. 
Geniet ervan en we zien u graag weer op maandag 4 maart, van harte welkom!! 
 
Met vriendelijke groet, 
Bas de Vente 

CARNAVAL  2019 




