
4 juli 2022 

Belangrijke Data 
5 juli 

5 juli  

6 juli 

7 juli 

8 juli 

Doorschuifmiddag 

Musical groep 8a  

Musical groep 8b  

Laatste schooldag groep 8 

Laatste schooldag groep 1-7, 

kinderen zijn om 12 uur vrij 

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

 

 
 

Deze week ontvangen wij geen schoolfruit. Na 
de vakantie staat het weer voor ons klaar!  

 

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 

Intermediair Jeugdfonds 

Sport en Cultuur 
Zoals veel ouders weten maakt het  

Jeugdfonds Sport & Cultuur het mogelijk 

dat kinderen en jongeren uit gezinnen met 

weinig geld, toch mee kunnen doen met 

een sportieve of creatieve activiteit. Tot de 

zomervakantie is juf Shirley Depenbrock bij 

ons de intermediair voor het Jeugdfonds. 

Na de zomervakantie zullen juf Marianne  

Turksema (m.turksema@alfonsariens.nl) en 

juf Lotte van Boxem 

(l.vanboxem@alfonsariens.nl) dit tijdelijk 

overnemen. Heeft u vragen over het 

Jeugdfonds of wilt u een (nieuwe)  

aanvraag indienen, neem dan gerust  

contact met hen op. Vanaf januari 2023 

kunt u weer bij juf Shirley 

(s.depenbrock@alfonsariens.nl) terecht.  

Afscheid MR 
Afgelopen maandag 27 juni was de laatste 

MR vergadering van dit schooljaar. Voor mij 

ook écht mijn laatste vergadering als lid 

van de MR. Als gezin gaan wij deze zomer 

namelijk emigreren. De wens om te wonen 

in een omgeving met meer rust, ruimte en 

natuur heeft ons naar Noorwegen geleid. 

We hebben in Arendal een prachtig huis 

gevonden en verhuizen daar volgende 

maand naartoe. Het is heel spannend maar 

ook iets waar we allen erg naar uitkijken. 

Ik heb de afgelopen twee jaar met veel 

plezier zitting gehad in de MR. Het is erg 

leuk om op deze manier mee te mogen 

praten over het beleid van de school. Ik 

ben heel blij dat we voor de oudergeleding 

inmiddels ook een nieuwe lid hebben  

gevonden in de persoon van Arlette  

Langerak. Ik wens haar veel succes en veel 

plezier. Zij zal zich binnenkort in de  

weekinfo aan u voorstellen. 

Iedereen die ik de afgelopen twee jaren 

gezien of gesproken heb – in welke rol dan 

ook –  wens ik alvast een hele fijne vakantie 

en het allerbeste voor de toekomst.  

Hilsen! 

Lianne Huis in ‘t Veld 

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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