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Start schooljaar 2 september 

Informatieavond  10 september 

Schoolreisje kleuters  20 september 

Voor de meest actuele data kijkt u op 

www.alfonsariens.nl 

Woensdag, donderdag en  
vrijdag  

fruitdag! 

Beste ouders en verzorgers, 
 
En dan is dit alweer de laatste weekinfo van het schooljaar 2018-2019. Ik weet nog goed dat 
we begonnen, dit was namelijk de start voor mij als nieuwe directeur van de Alfons Ariens. Ik 
weet ook nog goed dat we afscheid hebben genomen van Jan Rappol. Wat hebben we dat mooi 
gedaan.  
Afgelopen jaar zijn we met veel zaken bezig geweest, de ontwikkeling van het portfolio, nieuwe 
schooltijden, het traject didactisch coachen met leerkrachten om nóg sterker als leerkracht 
voor de groep te staan: verdiepende vragen stellen en goede feedback geven. De bibliotheek 
op school waardoor kinderen nu met een eigen pasje moderne, nieuwe boeken kunnen lenen 
én lezen!  
Naast de inhoudelijke onderwerpen ook de school opgeknapt: geschilderd, opgeruimd, anders 
ingedeeld, teamruimte onderbouw aangepakt, nieuwe vloerbedekking en linoleum op een aantal 
plaatsen en het magazijn vernieuwd. Een glijbaan geplaatst met NL DOET en ook een        
speeltoestel!  
Al met al genoeg ontwikkelingen voor afgelopen jaar.  
En we zijn nog lang niet klaar. Volgend jaar hebben we ook weer de nodige zaken op ons lijstje 
staan. Via de weekinfo en Parro zullen we u hier weer van op de hoogte houden!  
 
Ik dank u namens het team nogmaals voor het in ons gestelde vertrouwen. We horen veel  
positieve geluiden over onze mooie school.  
 
Nu is het eerst vakantie. Ik wens u fijne weken toe. Thuis, op vakantie of waar dan ook. Geniet 
van en met elkaar en graag zien we u weer op maandag 2 september als de deur om 8.15 uur 
(onderbouw) en 8.20 uur (bovenbouw) weer open gaan! 
 
LET OP: Vanaf die dag werken we volgens het CONTINUROOSTER. 
8.30 uur tot 14.15 uur  Maandag/dinsdag/donderdag/vrijdag 
8.30 uur tot 12.30 uur  Woensdag 
Alle kinderen lunchen op school, denkt u eraan dat we een gezonde school zijn?  
 
Met vriendelijke groet, 
namens het team, 
 
Bas de Vente 


