11 juli 2022

Belangrijke Data
9 juli - 21 augustus
22 augustus
31 augustus 7 september
14 september
26 - 30 september

Zomervakantie
Start schooljaar 2022-2023
Startgesprekken
Studiedag groep 1-8
Week tegen pesten

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

Na de zomervakantie mogen we
weer lekker gaan genieten van
schoolfruit!

Bedankt!
Beste ouders/verzorgers,
Schooljaar 2021-2022 zit erop! En als je
dan terugkijkt is ook dit jaar weer enorm
snel gegaan. We hebben de afgelopen
weken het jaar goed kunnen afsluiten. De
portfolio’s zijn meegegeven, de 15
minuten gesprekken zijn geweest, de
klassen zijn opgeruimd en schoongemaakt
en we hebben het afscheid gevierd van de
beide groepen 8. Weer twee prachtige
avonden waarin 50 leerlingen hun Alfons
tijd afsluiten en een nieuw hoofdstuk in
hun boek gaan schrijven.
Op die avonden heb ik de kinderen toe
mogen spreken en ze succes gewenst.
Maar ik heb daar ook de ouders bedankt.
En dat wil ik hier graag nog een keer doen.
Bedankt aan jullie als ouders voor het in
ons gestelde vertrouwen. Want dankzij
jullie mogen wij hier ons mooie werk doen!
Daarbij wil ik ook een enorm compliment
maken voor het team Alfons Ariens. Zij
zetten zich elke dag vol passie en
enthousiasme in voor jullie kinderen!
En dan is het mooi om te zien hoe we
samen optrekken om er een mooie en
leerzame tijd voor jullie kind(eren) van te
maken.
Een speciaal dank aan alle hulpouders van
het afgelopen jaar. Op allerlei vlakken is er
meegewerkt en meegedacht: MR, OV,
ouderpanel, bibliotheek, tuin, NL DOET,
lezen, schoonmaken, meegaan met uitjes,
klassenouders, enz.
Na weer een mooi, vol en bewogen jaar is
het nu tijd voor vakantie. Voor de kinderen
en het team tijd om uit te rusten zodat we
in het nieuwe schooljaar weer enthousiast
met elkaar kunnen starten.
Namens het team wens ik u fijne weken, of
u nu thuis blijft of weggaat. Graag weer tot
ziens op maandag 22 augustus, dan gaan
de deuren van onze mooie school weer
open!
Met vriendelijke groet,
Bas de Vente
(b.devente@alfonsariens.nl)

Gemeente Harderwijk zoekt
nieuw kindercollege!
De gemeente Harderwijk gaat op zoek
naar een nieuw kindercollege.
De kinderburgemeester en
kinderwethouder denken mee over hoe we
Harderwijk en Hierden nog leuker kunnen
maken. Kinderen kunnen zichzelf, (maar
ook ouders, verzorgers, opa’s en oma’s hun
kind of kleinkind) vanaf maandag 11 juli a.s.
aanmelden via het aanmeldingsformulier
op www.harderwijk.nl/kindercollege.
Meer informatie leest u in deze brief.

Nieuwsbrief Zeeluwe
Als school vallen wij onder het
samenwerkingsverband Zeeluwe. Klik hier
om de nieuwsbrief van Zeeluwe van de
maand juli te lezen.

Notulen leerlingenraad
Op 29 juni heeft er weer een vergadering
van de leerlingenraad plaatsgevonden. Er
zijn weer veel nuttige, leuke en
interessante dingen besproken. De notulen
van deze vergadering zijn hier te lezen.

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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