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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  

Ouderavond ‘Zullen we 
samen kleuren?’ 

21 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 is om 12 

uur vrij 

9 maart 

Voor de meest actuele data kijkt u op 

www.alfonsariens.nl 

 SCHOOLFRUIT 

Beste ouders, 

Enige tijd geleden hebben we met u gecommuniceerd dat de studiemiddag van 21 januari is 

verplaatst naar 7 januari. Dit betekent dat de kinderen die middag om 12.00 uur vrij zijn. 21 

januari is een volledige lesdag. Ik kreeg hierover nog een enkele vraag, maar hoop dat dit nu 

helemaal duidelijk is. 

Verder nodig ik u nogmaals van harte uit voor de ouderavond op 21 januari. Deze interactieve 

avond start om 20.00 uur. Van harte welkom! 

Tot slot wens ik u een gezellig weekend namens het team van de Alfons Ariens. 

Met vriendelijke groet, 

Bas de Vente 

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  

OPROEP  KINDERKOOR  KERSTMIS  

Op 24 december zouden we het heel fijn vinden als er een kinderkoor zingt in de kerk. Zijn 

er kinderen die zich hiervoor willen opgeven? Vanaf groep 4 is iedereen van harte welkom! 

We oefenen 1 keer, namelijk op 24 december van 13.00 uur tot 14.30 uur. En dan in de avond 

meteen zingen. De viering begint om 19.00 uur. Wie houdt van zingen en doet er mee? We 

hopen dat er veel kinderen zullen komen! 

Je kunt je opgeven bij Ellen Kempers: eam.kempers@gmail.com of bij Ankie Huijsmans:  

amehuijsmans@gmail.com. Alvast bedankt.   

Woensdag: Waspeen 

Donderdag: Navelsinaas-

appel 

Vrijdag: Appel 

Vrijdag 20 december: 

Kinderen zijn om 12 uur vrij! 






