
15 maart 2021 

15 maart 

1 april 

2 - 5 april 

23 april 

26 april - 7 mei 

28 en 29 mei 

Portfolio groep 1-2 mee  

Paasviering 

Paasweekend 

Koningsspelen 

Meivakantie 

NLdoet 

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

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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Hoi allemaal! 

Wij zijn Dean (groep 5) en Roby (groep 7). 

Dean heeft een zeldzame zenuwziekte. Hij 

draagt ortheses (kokers) om zijn  

onderbenen en loopt een beetje anders 

dan de meeste kinderen. Natuurlijk zijn we 

super trots dat hij kan lopen! En zoals ze 

op de Alfons Ariëns ook zeggen ‘Wij  
vinden bijzondere kinderen gewoon, zoals 

wij gewone kinderen bijzonder vinden’. 
Een prachtig uitgangspunt waar wij ons 

natuurlijk helemaal bij aansluiten! 

Wij hebben laatst mogen genieten van 

een Opkikkerdag. Dat is een dag vol leuke 

activiteiten waarin het (chronisch) ziek zijn 

even naar de achtergrond verdwijnt. Wij 

zijn allebei ambassadeur geworden voor 

de Stichting Opkikker! Wij houden daarom 

een inzamelingsactie, namelijk het  

verzamelen van oude mobiele telefoons. 

Deze telefoons zullen goed gerecycled 

worden en voor iedere telefoon ontvangt 

de Stichting Opkikker een vergoeding. Zo 

kunnen er nog meer zieke kinderen van 

een mooie Opkikkerdag genieten! 

Zowel in de onderbouw als bovenbouw zal 

een speciale inzameldoos komen te staan. 

Willen jullie hier de oude mobieltjes in 

doen? En die van opa, oma, de  

buurvrouw, etc.? 

Meer info kun je vinden op https://

opkikker.nl/mobieltjesactie 

Alvast heel erg bedankt voor de moeite! 

Groetjes van Dean en Roby  

Belangrijke Data 

 

 

woensdag: rettich 

donderdag: bloedsinaasappel 

vrijdag: appel 
Maakt u zelf een inschatting of dit voor uw kind voldoende 

is en of hij/zij het lust? Geef anders wat (extra) fruit mee. 

#schoolfruit 
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