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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! 

HET OUDERPANEL  
Dinsdag 2 juli hebben we voor de laatste keer dit schooljaar met het ouderpanel om tafel 

gezeten. Samen hebben we gesproken over de ontwikkelingen rondom het portfolio en de 

avondvierdaagse. We gebruiken als school de input die we hier krijgen zodat we dit mee  

kunnen nemen in onze ontwikkeling. 

We willen de ouders die ons afgelopen jaar van feedback hebben voorzien enorm bedanken 

voor hun tijd, energie, enthousiasme en input. Het was fijn om samen na te denken over   

verschillende onderwerpen en ontwikkelingen. 

Meerdere ouders zitten al langer in het ouderpanel en blijven graag nog doorgaan. Er zijn ook 

een aantal ouders gestopt.  

Daarom zijn we voor het schooljaar 2019-2020 op zoek naar nieuwe ouders voor het      

ouderpanel. Voor een goede verdeling van onderbouw-bovenbouw zouden we het liefst   

ouders aan het ouderpanel toevoegen met kinderen in de groepen 6-7-8. Wilt u participeren? 

Stuur dan een mailtje naar juf Ellen: e.vandelaarschot@alfonsariens.nl 

Voor meer informatie over het ouderpanel verwijs ik u naar de website. 

Vriendelijke groet, 

Ellen en Bas 

Ook dit jaar gaat de vader van Sarah Schippers 

(groep 7b) weer fietsen voor Duchenne.  

Duchenne is een progressieve spierziekte. 

Helaas is er nog altijd geen medicijn. Duchenne 

Heroes is een mountainbike tocht van 7 dagen, 

700 km. Samen trappen ze Duchenne de  

wereld uit! Hiermee halen ze geld op voor 

onderzoek naar Duchenne en hopen ze op een 

medicijn en een beter kwaliteit van leven met 

Duchenne.  

Draag ook je    

steentje bij! Lever je 

lege flessen in bij 

Sarah/groep 7b! 

Samen bereiken we 

meer! Namens alle      

Duchenne patiënten,   

bedankt! 

SPAARACTIE  

EINDSCHOONMAAK  
Het jaar is al bijna voorbij en dat betekent dat de materialen weer schoongemaakt mogen 

worden! De kinderen van de groepen 1 t/m 4 krijgen op vrijdag 12 juli materialen mee naar 

huis om schoon te maken. U kunt deze ochtend alvast een spel/tas met materialen mee naar 

huis nemen. Op de lijst in de klas kunt u invullen wat u meeneemt. 

We willen u vragen de materialen uiterlijk dinsdag 16 juli weer mee te nemen naar school. 

Verder willen wij graag een grote schoonmaak houden in de klassen en de gezamenlijke    

ruimtes zoals o.a. de grote hal, kleine gymzaal en kleuterhal. 

Dit gebeurt ook in de laatste schoolweek. U kunt op de deur van iedere klas zien wanneer er 

in de klassen wordt schoongemaakt. Komen jullie allemaal een handje helpen? Want het   

gezegde luidt nog steeds: Vele handen maken licht werk! 

Het zou fijn zijn als u uw eigen schoonmaakspullen meeneemt.  

Alvast bedankt namens alle kinderen en leerkrachten.  

HULP  BIJ  VERHANGEN  DIGIBORD  
GEVRAAGD   

Donderdagavond 18 juli rond 19.00 uur willen we één van de digiborden verplaatsen naar een 
ander lokaal. Welke ouder zou hierbij mee willen helpen? 
 
Graag een mailtje naar: m.tanis@alfonsariens.nl 
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Er zijn komend schooljaar twee studiedagen en vier studiemiddagen. Op 

de studiedagen zijn de kinderen de hele dag vrij. Op studiemiddagen  

moeten de kinderen ’s ochtends wel naar school, maar zijn ze ’s middags 
vrij.  

Herfstvakantie 21-10-19 25-10-19 

Kerstvakantie 23-12-19 03-01-20 

Voorjaarsvakantie 24-02-20 28-02-20 

Goede Vrijdag/Pasen 10-04-20 13-04-20 

Meivakantie 27-04-20 08-05-20 

Hemelvaart 21-5-2020 22-05-20 

2e Pinksterdag 1-6-2020 01-06-20 

Zomervakantie 20-07-20 28-08-20 

      

Studiedag 09-10-19 Wo 

Studiemiddag 11-11-19 Ma 

Studiemiddag 21-01-20 Di 

Studiemiddag 21-02-20 Vr 

Studiemiddag 19-05-19 Di 

Studiedag 19-06-19 Vr 


