
   

 

   
 

Agenda 
Dins.30 juni Doordraaimiddag 

Woe. 1 juli Studiedag team. Alle 
leerlingen zijn vrij. 

Vrij. 17 juli Om 12 uur begint de 
zomervakantie. 

 
Sportdag 
Zoals al eerder gemeld gaat de sportdag voor 
groep 3 t/m 8 op vrijdag 12 juni a.s. in verband met 
de richtlijnen voor het onderwijs niet door. Ook de 
reserve datum op vrijdag 26 juni komt daarmee te 
vervallen.  
 

Doordraaimiddag 
Dinsdag 30 juni gaan alle leerlingen ‘s middags 
kennismaken met de nieuwe leerkracht(en). Ook 
de nieuwe kinderen die volgend jaar op de KAS 
komen worden hiervoor uitgenodigd. 
 

Groepsindeling schooljaar 2020-2021 
De groepsindeling voor het komende schooljaar is 
als volgt: 
Locatie Zuidplashof 

Groep 1/2A       

Groep 1/2B 

Groep 1/2C 

Groep 3A 

Groep 3B 

Groep 4A 

Groep 4B 

Groep 5 

Groep 5/6 

Groep 6 
 
Locatie Kerstraat 

Groep7 

Groep 8 

In het bovenstaande overzicht ziet u nog geen 
namen van groepsleerkrachten staan. Op dit 
moment zijn wij nog druk bezig de formatie voor 
het komende schooljaar rond te krijgen. Er loopt 
ook nog een sollicitatieprocedure, die wij 
binnenkort hopen af te ronden. 
Binnenkort ontvangen de ouders van de kleuters 
een overzicht welke kinderen in welke 

kleutergroep zijn geplaatst en welke leerlingen 
naar groep 3A en groep 3B gaan. 

 
 
Schoonmaak 
De geplande schoonmaakavonden in de week van 

6-10 juli komen vooralsnog te vervallen, tenzij de 

richtlijnen van de overheid tegen die tijd zijn 

aangepast. 

 
 
 
Ophalen en wegbrengen van de leerlingen 
Vriendelijk willen wij u verzoeken bij het halen en 
brengen van uw kind(eren) niet bij het hek te 
blijven ‘hangen’ . Door dit te doen is het voor 
andere ouders bijna onmogelijk de 1,5 meter 
afstand te bewaren. Ons motto is dan ook Kiss 
and Walk of Kiss and Bike!! Wij hopen op u 
medewerking te mogen rekenen, want alleen 
samen krijgen we corona onder controle. 

 
 
 

Juffrouw Daniëlle bevallen 
van zoon 

Juffrouw Daniëlle is op 30 april jl. 
bevallen van een zoon. Zijn naam 
is Jayden. Wij willen Daniëlle en 
Caron ook langs deze weg 
nogmaals van harte feliciteren 
met de geboorte van hun zoon. 
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Sponsorloop en lege flessenactie Alpe 
d'Huzes 
Helaas hebben we de sponsorloop ten bate van de 
Alpe d'Huzes van donderdag 14 april uit moeten 
stellen i.v.m. de corona. We hebben besloten de 
sponsorloop uit te stellen naar het volgende 
schooljaar. Ter zijner tijd zult u opnieuw alle 
informatie en sponsorformulieren van ons 
ontvangen. 
 

 
We gaan nog wel door met de lege flessenactie. 
Tot nu toe zijn er al 434 lege flessen verzameld 
door de leerlingen van de KAS. We sparen door 
tot donderdag 9 juli 2020. De klas met de meest 
opgehaald flessen zal in de week erna een lekkere 
traktatie ontvangen.   
 
Ook het evenement op 4 juni in Frankrijk van de 
Alpe d'Huzes kon helaas niet door gaan.  
Juf Jasmijn en onze leerlingen Tygo en Justin 
Springvloet zouden op deze dag de berg 
beklimmen. Samen in strijd met alle anderen tegen 
die vreselijke ziekte kanker.   
Maandag 1 juli hebben zij als familie een speciale 
thuis beklimming gedaan. Alpe d'Beuningen, in de 
tuin van de ouders van juf Jasmijn, de opa en oma 
van Tygo en Justin. Samen hebben zij de gehele 
dag de Alpe d'Huez met een taxc- en een spinfiets 
beklommen. Het logo van de KAS droegen zij 
deze dag met trots op hun Alpe shirts.  
 

 
 
 
En op 3 juni 2021 hopen zij 
wel de berg te mogen 
beklimmen. En willen wij als 
school hen graag steunen 
met sponsorgeld. 
 
Zij hebben tot nu toe als team 
HK Mobile met uw al 6794 euro opgehaald! Tygo 
en Justin zijn hier officiële deelnemers. 
 
https://www.opgevenisgeenoptie.nl/fundraisers/hk
mobile 

 
 
 
 
 
  

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

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

Sluitingsdatum is dinsdag 23 juni 2020 
 

                               

 

Stichting Alpe d’HuZes - 
HKmobile 
Wij doen als team mee aan 
Alpe d’HuZes omdat wij 
geloven dat wij samen 
kunnen werken aan een 
wereld waarin je niet meer 
doodgaat aan kanker, wil jij 
ons steunen? 
www.opgevenisgeenoptie.nl 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.opgevenisgeenoptie.nl%2Ffundraisers%2Fhkmobile&data=02%7C01%7Cinfo.KardinaalAlfrinkschool%40degroeiling.nl%7C341fbda00d4a4faff9e808d80c76d4c6%7C89fc0ec78f8747c48869c321907f358a%7C1%7C0%7C637273051800399248&sdata=wFZqJeV%2BU6KUKB%2FsIB3A9EGVQyi2fsb44C2pTFuJOL8%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.opgevenisgeenoptie.nl%2Ffundraisers%2Fhkmobile&data=02%7C01%7Cinfo.KardinaalAlfrinkschool%40degroeiling.nl%7C341fbda00d4a4faff9e808d80c76d4c6%7C89fc0ec78f8747c48869c321907f358a%7C1%7C0%7C637273051800399248&sdata=wFZqJeV%2BU6KUKB%2FsIB3A9EGVQyi2fsb44C2pTFuJOL8%3D&reserved=0
mailto:directie.kardinaalalfrinkschool@degroeiling.nl
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.opgevenisgeenoptie.nl%2Ffundraisers%2Fhkmobile&data=02%7C01%7Cinfo.KardinaalAlfrinkschool%40degroeiling.nl%7C341fbda00d4a4faff9e808d80c76d4c6%7C89fc0ec78f8747c48869c321907f358a%7C1%7C0%7C637273051800649107&sdata=vtb1fgGk5QthwykOkKZf88ya%2BSIK9E4Vd%2F8ikrneZeE%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.opgevenisgeenoptie.nl%2Ffundraisers%2Fhkmobile&data=02%7C01%7Cinfo.KardinaalAlfrinkschool%40degroeiling.nl%7C341fbda00d4a4faff9e808d80c76d4c6%7C89fc0ec78f8747c48869c321907f358a%7C1%7C0%7C637273051800649107&sdata=vtb1fgGk5QthwykOkKZf88ya%2BSIK9E4Vd%2F8ikrneZeE%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.opgevenisgeenoptie.nl%2Ffundraisers%2Fhkmobile&data=02%7C01%7Cinfo.KardinaalAlfrinkschool%40degroeiling.nl%7C341fbda00d4a4faff9e808d80c76d4c6%7C89fc0ec78f8747c48869c321907f358a%7C1%7C0%7C637273051800639112&sdata=gp9QgAKdi13DgzUI%2FF%2Bs30XXQsjfBBC%2B%2BwV3CntDpYs%3D&reserved=0

