
25 mei 2020 

Belangrijke Data 
1 juni 

4 - 5 juni 

19 juni 

29 juni 

1 - 8 juli 

6 juli 

Pinksteren - kinderen zijn vrij 

Schoolfotograaf 

Studiedag - kinderen zijn vrij 

Portfolio mee 

Ouder-kindgesprekken 

Studiemiddag - kinderen zijn om 

12 uur vrij 

Bekijk de volledige kalender op onze website: 
www.alfonsariens.nl 

 

 

 
 

Komende week krijgen we peer en 
snoeptomaat! 

 
#schoolfruit 

Heeft u onze facebook- en instagrampagina al bekeken? 

Hierop vindt u berichten over leuke activiteiten die bij 

ons op school hebben plaatsgevonden en nog veel meer!  
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Bericht van Bas 
Beste ouders/verzorgers, 

In de persconferentie van gisteravond 

heeft het kabinet aangegeven dat de  

scholen en de BSO volledig open mogen 

vanaf 8 juni, onder voorwaarde dat de  

komende twee weken blijkt dat dat ook 

echt veilig is.   

De afgelopen anderhalve week hebben we 

de meeste kinderen weer op school  

kunnen zien, fijn dat die momenten er nog 

meer zullen zijn de komende periode! 

We houden natuurlijk nog steeds de  

richtlijnen van de RIVM aan. Zo blijven we 

vragen om kinderen met  

verkoudheidsklachten thuis te houden. 

Ook moeten kinderen met gezinsleden die 

benauwd zijn of koorts hebben, thuis  

blijven. De overige maatregelen met  

betrekking tot het afstand houden van  

elkaar en algemene hygiëne maatregelen 

blijven we handhaven. 

En verder? 

De Minister President heeft aangegeven 

dat het onderwijs over de precieze  

invulling van het weer volledig open gaan, 

afspraken met elkaar moet maken. We  

zullen deze afspraken afwachten. We  

verwachten dat we u volgende week  

verder kunnen informeren over eventuele 

aanvullende maatregelen zoals het  

schoolrooster en andere  

bijzonderheden. De kinderen gaan per 8 

juni weer gezamenlijk naar school, hoe  

precies, hoort u dus nog van ons. 

Omdat het in de week ervoor op maandag 

Pinksteren is (1 juni), heeft het team  

aangegeven dat ze die dag graag in willen 

halen op woensdag 3 juni. Hierdoor  

hebben alle kinderen die week 2 lesdagen. 

Dus de kinderen van de maandag/

donderdag gaan die week woensdag en 

donderdag naar school van 8.30 uur tot 

14.15 uur (óók de woensdag). Voor de 

dinsdag/vrijdag kinderen verandert er die 

week niets. Komt u die woensdag 3 juni 

hierdoor in de problemen (zwemles,  

andere activiteiten) dan horen wat dat  

natuurlijk graag en denken we zeker met u 

mee.  

Als laatste voor nu nogmaals een hartelijk 

dank voor de inzet en flexibiliteit van een 

ieder in deze bijzondere periode. We gaan 

met elkaar voor een goede afsluitende  

periode van dit schooljaar! 

Tot slot wens ik u namens het team fijne 

dagen toe en zien we u en jullie graag 

weer volgende week. 

Met vriendelijke groet, 

Bas de Vente 

De moestuin 
De kleuters die er afgelopen dinsdag  

waren, hadden geluk! Er moest het een en 

ander gebeuren in de moestuin en de  

kinderen mochten helpen. Het was tijd voor 

alle radijsjes om er uit te gaan. Ze mochten 

getrokken, gesneden, schoongemaakt en 

opgegeten worden. Daarnaast hebben we 

ook mogen proeven van de spinazie en 

konden we ruiken aan de citroenmelisse en 

de rozemarijn. Komende weken kunnen we 

kijken of de aardbeien al aan de plantjes 

komen.  
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