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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 

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  

KERST  OP  DE  ALFONS  ARIËNS  
Beste ouders, 

Donderdag 19 december vieren wij kerst op school. In de weekinfo heeft u hier al het een en 

ander over kunnen lezen. Wij vieren het kerstfeest op donderdagavond bij de Dierenweide. U 

bent van harte uitgenodigd. De kerstviering start om 19:00 uur. De kinderen van groep 1 t/m 

4 worden om 18:50 uur verwacht bij de Dierenweide. De kinderen van de groepen 5 t/m 8 

worden om 18:30 uur in de klas verwacht. Na afloop bent u van harte welkom op het Jan 

Rappolplein bij de onderbouw.  

 We gaan kerstbakjes maken. De kinderen hebben hiervoor de  

volgende spullen nodig: 

 Kerstbakje met natte oase erin 

 Accessoires voor in het bakje 

 Als uw zoon of dochter met een snoeischaar overweg kan, 

dan mag deze ook worden meegenomen. 

Voor de lunch zal er een broodje knakworst zijn als extraatje. Er wordt ook gezorgd voor 

halal worstjes en vegetarische worstjes.  

Met vriendelijke groet, 

De kerstcommissie 

Woensdag: Komkommer 

Donderdag: Mandarijn 

Vrijdag: Appel 

Vrijdag 20 december: 

Kinderen zijn om 12 uur vrij! 

VERGETEN  SPORTKLEDING   
BOVENBOUW  
Regelmatig verschijnen er kinderen in de sporthal zonder sportkleding. Vaak omdat ze hun 

kleding vergeten zijn, soms omdat ze hun tas met kleding kwijt zijn. De vakleerkrachten willen 

dat iedereen meedoet, maar om goed te kunnen sporten zijn sportkleding en -schoenen een 

vereiste.  

Vanaf januari willen we zorgen voor een bak met schone reservekleding waar de kinderen 

gebruik van moeten maken als ze hun eigen kleding niet bij zich hebben. Het is de bedoeling 

dat deze kleding na gebruik weer schoon ingeleverd wordt bij de groepsleerkracht.  

Als een kind kleding vergeet, dan wordt u door de groepsleerkracht op de hoogte gebracht.  

Verder adviseren de vakleerkrachten sportschoenen met een stevige zool te gebruiken in de 

sporthal. Bij veel sportonderdelen is dit prettiger sporten dan op turnschoentjes met een 

slappe zool.  

Om te kunnen voorzien in kleding in  

verschillende maten, plaatsen we ook gelijk een 

oproep. Heeft u een shirt of short liggen die 

thuis niet meer gebruikt worden, wij willen ze 

graag toevoegen aan de kledingbak. U kunt 

deze inleveren bij de groepsleerkracht.  

Alvast bedankt! 

Zeeluwe, het samenwerkingsverband voor 

primair onderwijs, heeft een nieuwe  

nieuwsbrief uitgebracht. Mocht u  

geïnteresseerd zijn in de inhoud van deze 

nieuwbrief, kunt u deze vinden op de website 

van onze school. 






