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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  

Open dag  4 februari 

Schoolkeuzegesprekken 

groep 8 
6 en 11 februari 

Portfolio 1 mee  10 februari 

Ouder-kindgesprekken 12-19 februari 

Studiemiddag - kinderen 

zijn om 12 uur vrij 
21 februari 

Voorjaarsvakantie 24-28 februari 

Studiemiddag kleuters - 

groep 1 en 2 om 12 uur 

vrij 

9 maart 

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. 

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  

ALFONS  ARIËNS  GAAT  VOOR  
DUURZAAMHEID !  

Bij bijna alle schoolactiviteiten waarbij de  

kinderen een bekertje drinken krijgen, maakten 

we altijd gebruik van wegwerpbekers. De laatste 

jaren kozen we als oudervereniging al bewust 

voor kartonnen bekertjes in plaats van plastic. 

Toch hadden we na elke activiteit een vuilniszak 

vol met afval. Hier hadden we moeite mee. 

Daarom hebben we ervoor gekozen om  

herbruikbare bekers aan te schaffen, zodat we 

minder afval hebben en daarmee bezig zijn met 

duurzaamheid. Een beter milieu begint immers 

bij jezelf. We hebben kunststof bekers laten 

bedrukken met het logo van onze school. We 

zijn trots op het eindresultaat! 

Een groet namens de Oudervereniging 

Woensdag: Gele meloen 

Donderdag: Kaki 

Vrijdag: Peer 

Vrijdag 20 december: 

Kinderen zijn om 12 uur vrij! 




