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Via deze weg wil ik alle ouders hartelijk bedanken voor hun actieve inzet en positieve 
ondersteuning bij de activiteiten rondom Sinterklaas en Kerst. Ik ben erg trots op wat wij met 
elkaar neergezet hebben. Namens het team wens ik iedereen fijne feestdagen en een leerzaam 
Nieuwjaar! 
 
Petra Visseren  
Schoolleider 
 
Afscheid  juf Els 
Afgelopen donderdagochtend was een bijzonder samenzijn dat in het teken stond 
van het uit dienst treden van juf Els. Een mooi en warm afscheid, waarbij de 
kinderen, ouders en het team hebben laten zien hoe zij altijd van grote waarde was 
voor de Ariënsschool.  
 
Juf Loes 
Vorige week woensdag heeft juf Loes, onze gymleerkracht, een knieoperatie ondergaan. De 
operatie is goed verlopen. We hopen dan ook dat haar herstel voorspoedig verloopt. Tijdens haar 
afwezigheid zal meester Matthijs van Goor de gymlessen op woensdag geven. De kinderen 
hebben vorige week al kennis met hem gemaakt. 
 
Woensdag 20 december kerstmarkt en kerstdiner 
Woensdagmiddag is het zover … de kerstmarkt. De kinderen hebben mooie dingen gemaakt en 
er zijn heerlijke lekkernijen Ook zullen er allerlei activiteiten te doen zijn, 
zoals een voorstelling, verschillende workshops en doeltje trappen.  
Dit alles voor ons goede doel: de kanjerketting! 
Dank zij de enthousiaste inzet van de kinderen, leerkrachten en 
betrokken ouders is dit allemaal mogelijk.  
’s Avonds is er voor alle kinderen ook nog het jaarlijkse kerstdiner in de 
eigen groep. 
 
Groep 3 
Zoals al aan het begin van dit schooljaar gecommuniceerd, zal juf Iris na de kerstvakantie op een 
andere KSU-school ervaring op gaan doen. Wij wensen haar veel plezier op haar nieuwe school. 
Na de kerstvakantie zal juf Melanie, die nu in de kleutergroepen ondersteund, samen met juf 
Merel in groep 3 staan. 
 

 Belangrijke data  
 

 

Woe 20 december  13.45 – 15.00 Kerstmarkt  
17.30 – 18.30 Kerstdiner 

Vr 22 dec. t/m zo 7  jan. Kerstvakantie 

Dinsdag 16 januari  OR 
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