
Agenda 
20 maart Rapporten mee 

24/26 maart  oudergesprekken 

2 april  Th. verkeersexamen gr 8 

9 april Paasviering 

15-16 april Eind CITO groep 8 

17 april Koningsdag/ Sponsorloop 

 
Corona 
Wij zullen de richtlijnen van de overheid volgen in 
samenspraak met bestuur en GGD. 
Indien nodig zullen er maatregelen getroffen 
worden om verdere verspreiding van het 
coronavirus tegen te gaan.  
Wij blijven u op de hoogte houden rondom de 
maatregelen van het coronavirus. 
 

Uitnodiging oudergesprekken 
Vanmiddag ontvangt u digitaal een uitnodiging om 
in te schrijven via schoolgesprek.nl voor de 
komende oudergesprekken die op 24 en 26 maart 
zullen plaatsvinden. 

 
Save the date 

Donderdag 9 april paasviering. 
Er is deze dag een continurooster van 8.30-14.00 

uur voor alle leerlingen. 
Voor een 10 uurtje wordt 
gezorgd! 
Neem deze dag je paaslunch 
mee op een bordje, vergeet 
ook je drinken niet!   

Denken jullie ook aan je vastenactie doosje? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Juf Daniëlle met zwangerschapsverlof 
Vandaag hebben we Juf Daniëlle in de 
bloemen gezet. Het was haar laatste 
werkdag en gaat nu thuis genieten van 
haar zwangerschapsverlof. 
We wensen Daniëlle een fijn verlof 
toe. 
En hierbij heten we juf Mary Lou en juf 
Lisette van harte welkom op de KAS 
die de komende tijd haar verlof gaan 
vervangen. 

 
 
Hand In Hand 

Op vrijdag 17 april 2020 hebben we 
een feestelijke en sportieve dag op de 
KAS. 
In de brief, die u gisteren via de mail 
heeft ontvangen, leest u meer over de 

Koningsspelen en de sponsorloop.  
 
Hierbij nog even de belangrijkste punten op een rij: 
8:30 uur Koningsontbijt voor de kinderen. 
9:30 uur Openingslied en openingsdans  
9:45 uur Start sponsorloop  
11:45 uur Afsluiting op het plein 
De groep 5 t/m 8 hebben deze dag een 
CONTINUROOSTER tot 14:00 uur!  
Ze nemen zelf hun eigen lunch + iets te drinken 
mee. 

KOMT U OOK KIJKEN?  
Vanaf 9.30 uur bent u van harte 
welkom! 
Team KAS 

 

Uitnodiging Palmpasen 5 april 2020 
Met Palmpasen geven we aan mensen die ziek, 
verdrietig of eenzaam zijn een palmpaasstok. 
Deze stokken zijn al gemaakt maar nog kaal… We 
hebben daarom jullie hulp nodig!  
 
Wij willen je vragen of jij op zondag 5 april a.s. om 
9.30 uur naar de Sint Victorkerk wilt komen. We 
luisteren naar het verhaal over Jezus die op een 
ezel door Jeruzalem rijdt en daarna gaan we 
samen de stokken versieren.  
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Als ze allemaal versierd zijn zullen we stokken 
laten zien in de kerk en vertellen wat we eraan 
hebben gehangen en wat het betekent. Na de 
viering zullen we samen de mooie stokken 
wegbrengen naar de 
mensen. Kom jij ook? 
 
Praktische info: 
Palmpaasstokken maken 
om 9.30 uur in de 
Victorzaal (Zuidkade 176, 
naast de Sint Victorkerk) 
aansluitend is de 
familieviering om 11.00 uur 
in Sint Victorkerk waarbij het jongerenkoor zal 
zingen. Aan het maken van de palmpaasstokken 
zijn geen kosten verbonden.  
Opgeven is gewenst en kan via 
waddinxveen@sintjandd.nl  
Voor meer informatie kan contact opgenomen 
worden met Sonja van Leeuwen 
(smep82@hotmail.com) of Ruud Vink 
(ruud986@gmail.com)  

 
 
 
 

Theateravond ‘Credits’ - praten met je 
puber over geld.  
Het Centrum voor 
Jeugd en 
Gezin biedt in 
samenwerking met 
Theatergroep 
PlayBack de thema-
avond ‘Credits’ aan. 
Deze interactieve 
ouderavond draait 
om bewustwording in 
de omgang met geld. 

Waarom krijg ik dat 
niet van jullie? Anouk heeft er ook eentje. Please?!  

PlayBack houdt ouders op een treffende en luchtige 
wijze een spiegel voor aan de hand van herkenbare 
en soms hilarische scènes aan de keukentafel.  
Kom het ervaren, meld je aan! 
Datum en locatie  
Datum: donderdag 26 maart 2020 
Tijd: 19.30 - 21.00 uur (inloop vanaf 19.00 
uur) 
Locatie: De Theaterbakkerheij, 
Gouderaksedijk 24B in Gouda 
Kosten: Geen 
 
Geïnteresseerd? Aanmelden kan via 
www.cjgcursus.nl of via deze link 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Webinar – Help, ik ontplof!  
Op 26 maart 2020 organiseert het Centrum voor 
Jeugd en Gezin i.s.m. Tischa Neve een webinar 
over omgaan met emoties van je kind en van 
jezelf. Het is bedoeld voor alle ouders met 
kinderen van 0 tot en met 12 jaar. 
Niemand maakt zoveel emoties bij je los als je 
eigen kind. Positieve, maar ook 
negatieve. Ze krijgen je zo snel 
op de kast, ook al nemen we 
ons steeds weer voor om rustig 
te blijven. 
In dit gratis webinar, een lezing 
die je thuis kan volgen achter je 
computer, geeft 
kinderpsycholoog en 
opvoedkundige Tischa Neve tips hoe je om kunt 
gaan met de emoties van je kind en hoe jezelf 
rustiger kunt reageren. Tischa is naast deskundige 
ook ervaringsdeskundige. Wat zij nu anders 
probeert te doen dan hoe het vroeger is gegaan, 
deelt ze met je in dit webinar.  
Een webinar vol met heldere, praktische uitleg die 
je gelijk kunt toepassen in de praktijk: 
Wat is de functie van emoties?  
Waar komen die heftige emoties bij jou en je kind 
vandaan? 
Waarom is het belangrijk om ontploffen te 
beperken? 
Hoe hou je het behapbaar en verminder je 
ontploffen? 
Hoe kun je goed reageren op heftig gedrag of 
heftige emoties van je kind? 
Aanmelden: 
Wil jij het anders? Wil jij beter om kunnen gaan 
met de emoties van je kind? Rustiger reageren? 
Meld je dan gratis aan voor het webinar ‘Help, ik 
ontplof!’ via www.cjgcursus.nl of via deze link.  

 
 
 

 

 
 
 
 

De volgende nieuwsbrief verschijnt op  
vrijdag 27 maart a.s. Kopij digitaal aanleveren 

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

Sluitingsdatum is dinsdag 24 maart  2020 
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