
   

 

Agenda 
Woe 9 t/m 11 
sept 

Groep 8 op kamp 

Di 14/ do 16 
sept  

startgesprekken 

22 sept Schoolreisje groep 1 t/m 7 

 

Start schooljaar 
Wij kijken met veel plezier terug op de eerste week 
van dit schooljaar. Fijn om de kinderen weer om 
ons heen te hebben. We merken ook dat ze er 
plezier in hebbe. elkaar weer te zien. Voor het 
halen en brengen van de kinderen hebben wij 
richtlijnen opgesteld en deze zijn gisteren 
geëvalueerd.  
Wij hebben besloten de richtlijnen aan te passen. 
Allereerst willen wij jullie als ouders vragen om na 
het brengen van jullie kind en de afscheidsknuffel, 
meteen weg te gaan. Zo voorkomen we dat er 
teveel ouders bij elkaar staan rondom het hek en 
de onderlinge afstand van 1,5 meter gewaarborgd 
wordt. 
 
Hierbij de nieuwe richtlijn ingaande a.s. maandag  
7 september: 
De schooldeuren gaan voor de kinderen van de 
groepen 4, 5 en 6 om 08.20 uur open, (s’middags 
om 13:05 uur) zij mogen bij aankomst op school  
zelfstandig naar binnen en naar hun eigen lokaal 
gaan waar de juf op ze wacht. 
De kinderen van de groepen 1, 2 en 3 verzamelen 
op de speelplaats bij hun juf en gaan daarna met 
hun juf naar binnen.  
Het ophalen van jullie kind tussen de middag en 
na schooltijd blijft zoals het nu is. Wij hopen dat 
met deze afspraken het iets rustiger wordt op en 
om het schoolplein. 
 

Sociaal-emotionele ontwikkeling 
thema: Groepsvorming  
De komende weken wordt in elke groep aandacht 
besteed aan de sfeer en de groepsregels. We 
bouwen dit aan het begin van het schooljaar op 
een effectieve, positieve en inspirerende manier 
op. We noemen dit ook wel de gouden weken. 
We willen dat elk kind op de KAS zich veilig en 
welkom voelt. Dit doen we door onder andere het 

geven van complimenten, het 
inzetten van coöperatieve 
werkvormen en groepsvormende 
activiteiten.  De groepsregels 
worden samen met de leerlingen 
opgesteld en hangen zichtbaar in elke klas.  
Geen dag is hetzelfde en het lukt de ene keer 
beter dan de andere keer om goed met elkaar om 
te gaan. Heel normaal als je kind bent; dan mag je 
dit nog leren….Met elkaar blijven we oefenen aan 
de ontwikkeling van deze sociale vaardigheden. 
 

Voeding Allergie Team (VAT)  
Heeft uw kind een voedingsallergie of intolerantie? 

Of vanuit geloofsovertuiging alleen Halal? 

Meld het bij ons.  

Wij proberen bij speciale gelegenheden voor uw 

kind er ook een smakelijk feestje van te maken. 

We horen het ook graag als er wijzigingen zijn.Wij 

hebben geen invloed op de traktaties van de 

andere kinderen in de klas. U kunt eventueel een 

bakje met wat lekkers voor uw zoon/dochter bij de 

leerkracht afgeven voor deze situaties.  

Is er sprake van andere allergieën, zoals 

insectenbeten? Wilt u dit dan communiceren met 

de groepsleerkracht.  

  

Het VAT (jasmijn.springvloet@degroeiling.nl)  

Juf Jasmijn Springvloet (leerkracht groep 6)  

Maartje van der Slik (pedagogisch medewerker)  

Ramona van Herpen (moeder Lotus groep 7 en 

Chris groep 3)  

Bibian van Leeuwen (moeder van Jade groep 3 en 

Sera in groep 1/2c. ) 

 

Groep 8 gaat op kamp 
De spanning stijgt... nog een paar nachtjes slapen 
en dan begint het grote avontuur voor groep 8. 
DE GLITTER GLAMOUR DISCO DANCE!  
Woensdag 9 september vertrekt groep 8 naar 
Bladel o.l.v. Juf Marieke, Juf Jasmijn, Juf Irma, Juf 
Jeanette en teamcrew Piet, Robin en Roy, vanaf 
locatie Zuidplashof worden ze dan uitgezwaaid 
door alle leerlingen van de KAS!  
In afwezigheid van juf Jasmijn zal vrijdag groep 6 
les krijgen van juf Mirjam Korthout. 
We wensen jullie allemaal een fantastisch kamp! 

Nieuwsbrief extra 

Vrijdag 4 september 2020 
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Corona meldingen  
Nu we weer begonnen zijn bestaat de 
kans natuurlijk dat er binnen een gezin 
een vastgestelde Corona besmetting 
voorkomt.  
Hierover moeten ouders dan direct met 
de directie contact opnemen. De 
kinderen van dat gezin zullen dan 
volgens het protocol thuis blijven. 
 
Het is van groot belang dat we het volgende in de 
gaten houden; 

 Stel dat het aantal besmettingen gaat 
toenemen binnen de school, dan moeten 
wij contact opnemen met de GGD en 
bestuur om te kijken of verdere actie 
noodzakelijk is; 

 In het kader van de privacy mogen we met  
andere ouders/ leerlingen niet 
communiceren over individuele leerlingen 
en/of hun ouders. 

 

 
De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 18 

september a.s. Kopij digitaal aanleveren 
(lettertype Arial 10) via 

directie.kardinaalalfrinkschool@degroeiling.nl. 
Sluitingsdatum is dinsdag 15 september 2020 
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