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Schoolfotograaf 27 en 28 mei 

Studiemiddag 7 juni 

Studiedag  11 juni 

Avondvierdaagse 17 t/m 20 juni 

Juffen- en meestersdag 

onderbouw 

19 juni 

Studiedag 21 juni 

Portfolio mee  1 juli  

Ouder-kindgesprekken 3 t/m 10 juli 

Studiedag 8 juli 

Voor de meest actuele data kijkt u op 

www.alfonsariens.nl 

Woensdag, donderdag en vrijdag  
 

fruitdag! 

Ju f fen-  en meestersdag      
onderbouw 
Op woensdag 19 juni is het juffen- en meestersdag voor de kinderen van groep 1 t/m 4.  
Deze dag verwachten we de kinderen net als anders tussen 8.15 uur en 8.30 uur op school.  
Dit jaar zullen de groepen 1/2 naar de Rietmeen gaan. De groepen  3 en 4 gaan naar het           
Indianenbos. 
Rond 8.45 uur willen vertrekken naar onze bestemming. Om 11.30 uur keren wij weer terug 
naar school.  
Welke vaders en moeders vinden het leuk om deze dag met ons mee te gaan? U kunt zich 
opgeven bij de leerkracht van uw zoon/dochter. De kinderen hoeven deze dag geen eten en 
drinken mee te nemen, daar zorgen wij voor. Mocht het een hele zonnige dag zijn, willen jullie 
de kinderen dan van te voren insmeren? Het is verstandig om de kinderen oude kleding aan te 
doen.  
We hebben er zin in!  
 
Leerkrachten groep 1 t/m 4 

welkom 

Nieuwe leerlingen op de Alfons Ariëns: 
 
Groep 1/2b 
Elin 
Lindy 
 
Namens iedereen van de Alfons Ariëns 
wensen wij jullie van harte welkom bij 
ons op school! 

Geachte ouders/verzorgers, 

De tweede week na de meivakantie is alweer voorbij, wat gaat de tijd snel. We hebben mogen 

genieten van heerlijke korfbal- en voetbaldagen. Met verlies en teleurstelling, maar ook met 

winst en bekers. Sportiviteit stond voorop! 

Volgt u ons trouwens al op Facebook? Daar zijn leuke foto’s te zien van wat we allemaal doen. 

Ook is er enorm aangemeld voor de Avondvierdaagse. Super mooi dat er weer met zoveel 

kinderen gelopen gaat worden. Nu al een compliment aan het organiserend comité. 

Vanuit hen de volgende mededeling: 

Tijdens de inschrijvingen voor de Avondvierdaagse hebben zich ook een aantal ouders      

aangemeld voor het bemensen van de drinkposten. Hier zijn we erg blij mee! Begin juni horen 

jullie waar en hoe laat jullie verwacht worden.  

Verder zijn we op dit moment druk bezig met de formatie en de verdeling van de groepen. Dit 

is altijd een hele puzzel. Het voornemen is om u hier tijdig over te informeren, maar we willen 

dit zorgvuldig doen. Dit betekent dat u nog even geduld moet hebben. Wanneer er meer 

bekend is brengen we u vanzelfsprekend direct op de hoogte. 

Voor nu wens ik u namens het team een prettig weekend. 

Met vriendelijke groet,  

Bas de Vente 

Overbl i j f  
Gezien de start van het continurooster volgend schooljaar zijn we begonnen aan de laatste 
weken van de overblijf. De strippenkaarten blijven geldig tot en met de laatste overblijfdag.  
Alle strippen die daarna nog open staan worden terugbetaald aan de ouders. U wordt      
persoonlijk, via het bij de overblijf bekende emailadres, op de hoogte gebracht over het saldo 
van de strippenkaart in de eerste weken van de zomervakantie.  
 
Als er vragen zijn, stuur dan een mail naar: 
 
overblijfonderbouw@alfonsariens.nl 
overblijfbovenbouw@alfonsariens.nl 
 
Telefonisch kunt u contact opnemen met Loes Brouwer, bij voorkeur op donderdag. Mailen 
mag ook: l.brouwer@alfonsariens.nl. 
 
Overblijfteam Alfons Ariëns 


