22 november 2021

Belangrijke Data
23 & 25 november Adviesgesprekken groep 8
28 november Eerste advent
2 december Tentoonstelling surprises
bovenbouw
3 december Sinterklaasfeest op school
5 december Sinterklaas
5 december Tweede advent
6 december Bureau Halt groep 8
12 december Derde advent
19 december Vierde advent
Bekijk de volledige kalender op onze website:
www.alfonsariens.nl

Woensdag: rettich
Donderdag: sinaasappel
Vrijdag: waspeen
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

Sinterklaas
Sinterklaas is bijna weer in het land!
Hieronder volgt een kort overzicht van de
belangrijkste activiteiten.
Schoen meenemen
De groepen 1 t/m 8 mogen op dinsdag 23
november hun schoen zetten op school.
Vanaf maandag 22 november mag de
schoen meegenomen worden.
Tentoonstelling surprises
De bovenbouw (groep 5 t/m 8) heeft
lootjes getrokken in de klas. Op
donderdag 2 december nemen zij hun
surprise mee naar school. Deze worden
tentoongesteld en de kinderen van de
bovenbouw gaan deze van elkaar
bewonderen.
Sinterklaas op school
Vrijdag 3 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 10-uurtje
krijgen ze van de oudervereniging.
Vanwege corona is er geen gezamenlijke
intocht. De Sint zal ieder kind even zien in
de klas.
Wij kijken uit naar een gezellige dag!
Groeten van de Sinterklaascommissie

Lege batterijen
Lege batterijen? Lever ze in bij ons op
school! Goed voor het milieu én voor onze
school. Want voor elke kilo ingezamelde
lege batterijen ontvangt onze school een
geldbedrag. Dit geldbedrag kunnen wij
besteden aan bijvoorbeeld schoolartikelen.
Hoe meer ingezamelde lege batterijen,
hoe hoger het geldbedrag dat onze school
zal ontvangen.
Leuk meegenomen: als u de batterijen per
10 stuks in een zakje doet samen met een
briefje met uw naam, adres, e-mail en
telefoonnummer, maakt u zelf ook iedere
maand kans op een leuke beloning. Meer
informatie over deze actie vindt u
op www.legebatterijen.nl.
Alle bij ons op school ingeleverde
lege batterijen worden door Stibat
ingezameld en gerecycled. Van de metalen
uit deze batterijen kunnen nieuwe
producten worden gemaakt, zoals
bijvoorbeeld pannen, fietsen, kranen en
dakgoten!

Bericht van Bas
Beste ouders/verzorgers,
De afgelopen weken hebben we gemerkt
dat de besmettingen op school erg
opgelopen zijn.
Over elke situatie hebben we contact
gehad met de GGD en volgen wij hierin de
adviezen op die gegeven worden.
In de bovenbouw heeft dit ervoor gezorgd
dat alle groepen 5-8 in quarantaine zijn
geweest.
Helaas heeft de ene groep langer in
quarantaine gezeten en online les gehad
dan de andere groep.
Dit heeft onder andere te maken met het
feit dat er geen invallers beschikbaar zijn
en daarnaast willen we leerkrachten niet
teveel laten wisselen van groep. Door het
vele aantal besmettingen binnen onze
school wordt dat sterk afgeraden.
Iedereen heeft moeten schakelen, zowel
jullie als ouders en kinderen en wij als
team. We zijn er blij mee en trots op hoe
goed dit is gegaan. Bedankt voor jullie
flexibiliteit.
Gelukkig zien we de groepen steeds meer
volstromen. We hopen de komende
periode zoveel mogelijk onderwijs op
school te kunnen bieden.
Het zal een onzekere periode blijven waar
we met zijn allen het beste van willen
maken.
We zullen alert moeten blijven en vragen
jullie als ouders om jullie kind(eren) bij
klachten thuis te houden.
Ik wens u allemaal een fijn weekend.
Met vriendelijke groet,
namens het team,
Bas de Vente

Reminder
Van vele ouders hebben wij de
ouderbijdrage van 12,50 euro voor de
diverse activiteiten gedurende het
schooljaar ontvangen. Mocht u dit nog
niet hebben betaald, wilt u dit dan z.s.m.
doen? Bij voorbaat dank!
Oudervereniging Alfons Ariëns

Regel van de maand

Onderbouw: Samen spelen, samen delen.
Bovenbouw: Respecteer elkaar.

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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