
   

 

Agenda 
Ma.31 aug Eerste schooldag 

Woe 9 t/m 11 
sept 

Groep 8 op kamp 

Di 14/ do 16 
sept  

startgesprekken 

 
Nieuwe Directie 
Beste ouders/verzorgers en leerlingen, 
 
Welkom terug na 6 weken (hopelijk) fijne 
zomervakantie. Ik hoop dat iedereen heeft kunnen 
genieten van deze vakantie en vooral gezond is 
gebleven. Per 1 augustus ben ik de “nieuwe” 
directeur van het  
Kindcentrum Kardinaal 
Alfrink. Mijn naam is 
Bastiaan Top (54 jaar). 
Helemaal nieuw is de 
Kardinaal Alfrink voor mij 
niet.  
Van 1996 tot 2000 heb ik 
ook al als leekracht en 
directeur op deze school 
gewerkt. Een periode 
waar ik met veel plezier 
aan terugdenk! Ik heb 
vervolgens op 
basisscholen “De Cirkel -Gouda” , “De Meridiaan-- 
Alphen aan den Rijn ” en “ ’t Carillon- Gouda” als 
schoolleider gewerkt.  
Leuk om weer terug te zijn op mijn “oude school”. 
Ik heb er erg veel zin in om samen met het team, 
de MR en de OR verder te gaan met de 
ontwikkelingen om tot een volledig Kindcentrum te 
komen en te blijven werken aan de 
onderwijskwaliteiten. 
De eerste periode zal voor mij voornamelijk in het 
teken staan van kennismaken. Met het team heb ik 
voor de zomervakantie en afgelopen periode al 
kennisgemaakt. Voor de zomervakante heb ik al 
een MR vergadering bijgewoond. Ik zal deze week 
een bezoek brengen aan alle groepen zodat ik 
kennis kan maken met de leerlingen. Ik hoop aan 
het einde van de eerste schoolweek al veel namen 
te kennen.  
I.v.m. de nog steeds geldende Corona 
maatregelen mogen ouders helaas nog steeds 

beperkt in de school komen. Ik zal ’s ochtends op 
het plein staan zodat ik toch op gepaste afstand 
kennis kan maken met zoveel mogelijk ouders 
(waaronder een aantal oud leerlingen, maar nu in 
de rol van vader/moeder…) 
Ik ben aanwezig van maandag t/m vrijdag. Samen 
met Ilse zal ik kijken hoe we onze aanwezigheid 
goed kunnen verdelen over het hoofdgebouw en 
onze tijdelijke locatie aan de Kerkstraat. Voor 
vragen en/of opmerkingen kunt u mij natuurlijk  
telefonisch bereiken (0182-619856) of per mail 
(directie.kardinaalalfrinkschool@degroeiling.nl) 
bereiken. 
Ik wens alle kinderen, ouders/verzorgers en team 
een heel goed, gezellig en vooral gezond 
schooljaar toe! 
Bastiaan Top.   
 

Startgesprekken 
U krijgt a.s.vrijdag 4 september per mail een 
uitnodiging voor de startgesprekken.  
De startgesprekken vinden onder voorbehoud 
plaats op dinsdag 15 september en donderdag 17 
september. 
Dit schooljaar kan i.v.m. de Coronamaatregelen er 
maar 1 ouder/ leerling aanwezig zijn bij het 
gesprek met de leerkracht. 
Bij de uitnodiging zal u ook de stappenplan 
aantreffen om de afspraak in te plannen. 

  

Diverse bijlage: 
 Start schooljaar / schooltijden, verbouwing 

en corona. 

 Plattegrond verbouwing en verzamelplek 
op schoolplein. 

  
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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