
Agenda 
24-28 februari Voorjaarsvakantie 

Wo. 11 maart  Studiedag – leerlingen vrij 

 

 
Voorjaarsvakantie 
Volgende week zijn alle leerlingen vrij i.v.m. de 
voorjaarsvakantie. Wij wensen u en uw gezin een 
fijne en hopenlijk zonnige vakantieweek toe en 
hopen iedereen weer uitgerust terug te zien op 
maandag 2 maart. 
Het team 

 
RAS RAS KAS  

 
Wat was het weer een geslaagd feest tijdens 
carnaval. 
Zonder alle hulp van ouders en OV leden hadden 
wij dit niet kunnen organiseren. 
De opbouw van het spooklokaal, het versieren van 
de gangen, het opbouwen van de spellen vooraf 
en natuurlijk op de dag zelf tijdens het begeleiden 
van de spellen! 
Ook het opruimen verliep dit jaar zeer vlot! 

BEDANKT voor alle inzet rondom carnaval. 
Carnavalscommissie 

 
Carnaval 
Op woensdag 19 februari jl. hebben wij op een 
vrolijke, gezellige en feestelijke manier carnaval 
gevierd met alle kinderen. Het was een feest om al 
die verschillende kostuums te zien en ook hoe de 
kinderen hebben genoten van het dansen, 

knutselen, de spelletjes én het spookhuis. Dit had 
nooit zo'n succes kunnen worden wanneer wij niet 
de hulp hadden van zoveel ouders, waarvoor 
enorme dank! Moe van het dansen, maar voldaan 
hebben wij de dag afgesloten.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ouderbijdrage 
Graag willen we de ouderbijdrage nogmaals onder 
de aandacht brengen. Met de ouderbijdragen 
organiseren we ieder jaar verschillende activiteiten 
voor de kinderen, zoals Sinterklaas, Kerst, 
Carnaval, Pasen en sportdagen. Op dit moment 
missen we nog een behoorlijk deel van de 
inkomsten. Dit komt enerzijds door nog niet retour 
ontvangen formulieren voor automatische incasso. 
Anderzijds door ouders/verzorgers die de bijdrage 
liever zelf overmaken, maar tot op heden nog niet 
hebben gedaan. Hierbij dus nogmaals het 
vriendelijke verzoek om het in orde te maken. De 
bijdrage van € 25 (€ 15 voor instromers vanaf 
januari) kan overgemaakt worden naar NL44 
RABO 0320 7816 58 t.n.v. Kardinaal Alfrinkschool 
(graag voluit geschreven) te Waddinxveen.  
Met vriendelijke groet, 
Robin Krins 
Penningmeester Oudervereniging  

 
Het Zwanenmeer 
 
Heel onverwacht is 
ons de mogelijkheid 
geboden om naar 

een speciale voorstelling van het Residentie 
Orkest te kunnen gaan. Deze kans hebben we met 
beiden handen aangegrepen om een stukje 
klassieke muziek te bieden aan onze kinderen.  
Vanmorgen zijn de groepen 3 t/m 6 vertrokken 
naar  het Zuiderstrandtheater in Den Haag. 
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Het is een hele belevenis om met zo'n grote groep 
in een mooi theater te kunnen plaatsnemen op de 
rode stoelen. Het orkest zit al klaar als we 
binnenkomen.  
 
We zijn mooi op tijd om de concertmeester aan het 
werk te zien bij het stemmen van de instrumenten. 
Hierna krijgt deze een hand van de dirigent en 
begint de voorstelling. 
We worden in de sfeer gebracht van een mooi 
sprookje op muziek. Enkele acteurs hebben de 
voorstelling inhoud gegeven door de spannende 
gebeurtenissen te visualiseren met beelden, 
pantomime, film en attributen. De muziek komt 
hierdoor nog meer tot leven.  De verliefde prins 
Siegrid wil met de mooie Odette trouwen. Maar 
Odette wordt betoverd tot zwaan. Bij volle maan 
verbreekt de betovering en wordt de boze 
tovenaar verslagen. Daarmee komt alles op het 
einde  gelukkig helemaal goed. 
We hebben genoten van de leuke voorstelling en 
de prachtige meeslepende muziek. Veel kinderen 
reageren spontaan  met een staande ovatie! 
We willen nog wel even alle ouders bedanken die 
op heel korte termijn hebben geregeld dat we 
allemaal meekonden naar de voorstelling. 

 
 
 
Koningsspelen 17 April!  
In de jaarkalender staan de 
Koningsspelen gepland op 24 
April. Deze feestelijke dag zal 
echter plaats vinden op 17 
April.  
Meer informatie volgt nog na 
de voorjaarsvakantie. Tevens 
volgt er een oproep voor ouderhulp op deze dag. 
SAVE THE DATE! 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

De volgende nieuwsbrief verschijnt op  
vrijdag 13 maart a.s. Kopij digitaal aanleveren 

(lettertype Arial 10) via 
directie.kardinaalalfrinkschool@degroeiling.nl. 

Sluitingsdatum is dinsdag 10 maart  2020 
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