MAANDAG 10

B ELANGRIJKE

DATA

Studiedag

J U NI

2019

JAARGANG 17,

NUMMER

T EKEN
11 juni

Juffen- en meestersdag
onderbouw

19 juni

Het heerlijke weer betekent ook dat er weer allerlei beestjes tevoorschijn komen. Ook op en
rond ons schoolplein is het mogelijk dat er teken zitten. We willen u er op attenderen dat het
verstandig is om uw kind(eren) regelmatig te controleren op eventuele tekenbeten. Zo zorgen
we er samen voor dat iedereen optimaal van het mooie weer kan genieten!

Studiedag

21 juni

A VO N DV I E R DA AG S E 2 0 1 9

Avondvierdaagse

17 t/m 20 juni

Portfolio mee

1 juli
Wist je dat:

Ouder-kindgesprekken

3 t/m 10 juli

Studiedag





8 juli

Eindmusical groep 8b

16 juli

Eindmusical groep 8a

17 juli

Voor de meest actuele data kijkt u op
www.alfonsariens.nl
Woensdag, donderdag en vrijdag

fruitdag!

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



Er 197 Alfons Ariëns leerlingen meelopen?
We ook dit jaar in onze Alfons Ariëns shirts lopen?
Ook dit jaar voldoende ouders meelopen? Het vierdaagse comité vindt dit
super!
In de week van de avondvierdaagse ook Parro een communicatiekanaal is?

We tellen af! Nog 7 nachtjes slapen en dan lopen we met z’n allen de avondvierdaagse!
Inmiddels bekend: De Alfons Ariëns is een gezonde school. En daarom nog een paar tips en
informatie voor een gezellige, sportieve én gezonde avondvierdaagse.
De onderwerpen die nog komen:



Wat eten we tijdens de
avondvierdaagse?



Gezellig met je maten

Tip van de week: Geef een banaan
mee! Die zit vol vitamines en geeft
onmiddellijk energie.

Deze keer: Wat eten we tijdens de avondvierdaagse?
Tijdens het lopen is het gezellig om iets te eten. Kinderen vinden het leuk dat ze zelf een hapje
uit hun tas kunnen halen. Denk aan een trommeltje met komkommer en tomaatjes of
verschillende soorten fruit. Voor de kinderen met iets meer trek zijn crackertjes, een kaasje of
een bakje met nootjes een idee.
Tot volgende week!
Groetjes het avondvierdaagse comité

T EAMUITJE A LFONS A RIËNS
Afgelopen vrijdag was het tijd voor het jaarlijkse teamuitje voor alle medewerkers van de
Alfons Ariëns. Na een heerlijke lunch op school vertrokken we richting hotel Monopole.
Vanuit daar hebben wij nader kennis
gemaakt met de stad Harderwijk middels
een stadswandeling. Als afsluiting hebben we
kunnen genieten van een heerlijke barbecue.
Wij willen Wim van de Kanepieper
bedanken voor het opzetten van ons
teamuitje. We hebben genoten!

37

Op maandag 3 juni zijn de leerlingen van groep 8 op de fiets naar Leusden vertrokken voor
een driedaags eindkamp. Via een route van zo’n 45 kilometer bereikten zij het kampterrein.
Drie dagen lang met onder andere een zeephelling, lasergamen, levend stratego, bingo,
smokkelspel, trampoline en een bezoek aan het Henschotermeer. Op de terugweg is er nog
gestopt in Ermelo voor een duik in het zwembad, waarna iedereen weer lekker naar huis ging
om uit te rusten en bij te slapen.
De leerkrachten van groep 8 bedanken alle ouders die geholpen hebben!

