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Sinterklaas 5 december  

Kerst op school  19 december 

Vrijdag voor de  

kerstvakantie - kinderen 

zijn om 12 uur vrij 

20 december 

Kerstvakantie  
23 december -  

3 januari  

Studiemiddag - kinderen 

zijn om 12 uur vrij 
7 januari  

Voor de meest actuele data kijkt u op 

www.alfonsariens.nl 

 
SCHOOLFRUIT 

S INTERKLAAS   

Sinterklaas is weer bijna in het land! 

Hieronder volgt een kort overzicht van de belangrijkste activiteiten. 

Schoen meenemen: 

De groepen 1 t/m 8 mogen op dinsdag 26 november hun schoen zetten op school. Vanaf 

maandag  25 november mag de schoen meegenomen worden.  

Tentoonstelling surprises: 

De bovenbouw (groep 5 t/m 8) heeft lootjes getrokken in de klas. Op woensdag 4 december 

nemen zij hun surprise mee naar school. Deze worden tentoongesteld en u bent die dag van 

harte welkom vanaf 12.15u in de hal van de bovenbouw om deze kunstwerken te bekijken.  

Sinterklaas op school: 

Donderdag 5 december zal Sinterklaas een bezoek brengen aan onze school. De kinderen van 

de groepen 1 t/m 8 hoeven alleen hun eigen lunchpakketje (incl. drinken) mee te nemen. Het 

tussendoortje krijgen ze van de oudervereniging.  

De intocht zal op het plein van de onderbouw zijn. De kinderen van de onderbouw vertrekken 

stipt om 8.30 uur uit hun eigen klas met de leerkracht naar het plein. Ouders die willen kijken 

bij de intocht kunnen buiten het plein, achter het hek, plaatsnemen.  

Wilt u ervoor zorgen dat uw auto alleen in de parkeervakken geparkeerd staat en niet buiten 

de vakken? Dit i.v.m. de aankomst van Sinterklaas. Ook de fietsen niet op het pad, anders kan 

hij er niet langs!  

Wij kijken uit naar een gezellige dag!  

Groeten van de Sinterklaascommissie  
Heeft u onze facebookpagina al bekeken?  

Hierop vindt u berichten over leuke         

activiteiten die bij ons op school hebben  

plaatsgevonden en nog veel meer!  

 KBS Alfons Ariëns  K INDERPOSTZEGELS    

De leerlingen van beide groepen 8 hebben goed hun best  

gedaan met de verkoop van de kinderpostzegels. Ze hebben 

samen maar liefst een bedrag van €6.882,00 opgehaald! De 

totale opbrengst in Nederland is 9,4 miljoen. Een bedrag om 

trots op te zijn!  

woensdag: banaan 

donderdag: bleekselderij 

vrijdag: appel 

Vrijdag 20 december: 

Kinderen zijn om 12 uur vrij! 

SCHOOLPLEIN    

Beste ouders,  

Volgend kalenderjaar gaan we aan de slag met het verfraaien van het plein. Als werkgroep 

vanuit het team hebben we hier een start mee gemaakt. Vanuit deze werkgroep komt de 

volgende vraag: Zijn er ouders die affiniteit met/werken in de groenvoorziening? Zo ja, zouden 

jullie met ons mee willen denken in een plan voor de pleinen? Samen komen we zeker tot iets 

moois! 

We zien uw aanmelding graag tegemoet, waarvoor onze dank.  

Vriendelijke groeten,  

Juf Paula, juf Inula, juf Lenneke en meester Bas  


