
   
   

 

 

Agenda 
Wo. 30 sept Opening kinderboekenweek  

19 t/m 23 
oktober 

Herfstvakantie 

 
Afstand! 
Beste ouders en verzorgers, 
Helaas hebben nog steeds te maken met het 

Coronavirus. En dus ook met de 
algemene regel om afstand te 
houden tot elkaar.  
We willen u dan ook met klem 
vragen om deze afstand ook te 
bewaren als u uw kind komt 
ophalen bij het schoolplein. 

Dit voor veiligheid voor elkaar en het team. 
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. 
 

Muziekonderwijs groep 3 t/m 8 
Beste ouders/verzorgers, 
Ook dit schooljaar zal ik in de groepen 3 t/m 8 
muzieklessen komen geven. 
De leerkrachten van groep 1/2 
geven zelf muzieklessen. 
We werken sinds vorig jaar met de 
methode 123zing. 
Het is een digitale methode met 
aansprekende videolessen, liedjes 
en opdrachten waarin verschillende muzikale 
onderdelen aan bod komen in een doorlopende 
leerlijn voor de hele school. 
Bent u ook nieuwsgierig naar wat er in de lessen 
geleerd wordt? 
Uw kind kan thuis inloggen met de speciale 
groepscode! 
Deze inloggegevens heeft uw kind 10 september 
op papier mee naar huis gekregen. 
Bent u de code kwijt, dan kunt u deze opvragen bij 
de groepsleerkracht of bij juf Lisette. 
Dus log in en 123zing gezellig mee! 
Muzikale groet van juf Lisette 
 

Tussenschoolse opvang  
Wij zijn op zoek naar extra ouders, 
opa’s en oma’s die ons willen helpen 
bij de TSO op school. 
Op de locatie Zuidplashof is de 
opvang een uur van 12:00 tot 13:00 

uur en op de locatie Kerkstraat (groep 7 en 8) een 
half uur van 12:30 tot 13:00 uur, op de dagen 
maandag- dinsdag- donderdag (soms vrijdag). 
 

Bent u in de gelegenheid om eens te helpen op 
één van die dagen laat het ons weten via 
onderstaand mailadres. Er staat een kleine 
vergoeding tegenover. 
 
Voor de ouders die gebruik maken van de TSO 
willen wij u het volgende vragen; de incidentele 
aanmelding en/of afmelding TSO van uw kind voor 
10:00 uur via onderstaande mail door te geven. 
Deze mail zal door Claudia van den Berg gelezen 
en/of beantwoord worden. 
Hierbij het mailadres:  
TSO.kardinaalalfrink@degroeiling.nl 
 

“Luizen pluizen”.  
Alles is anders sinds we 
Coronamaatregelen hebben op 
school. Zo ook voor de controle 
hoofdluis die door onze “luizen 
ouders” altijd werd gedaan. 
Omdat we geen ouders meer binnen de school 
laten komen willen wij u vragen om met een 
zekere regelmaat zelf extra goed het haar van u 
kind na te pluizen. 
Wie weet kunnen we daarmee de luizen ook 
buiten de deur houden. 
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. 
Weet u niet waar u op moet letten zie 
onderstaande link: 
https://www.rivm.nl/hoofdluis 
 

Vanuit de oudervereniging 
Algemene Ledenvergadering 
Eens per jaar legt de OV in de ledenvergadering 
verantwoording af. Deze vergadering is openbaar. 
Vanwege corona is het dit jaar niet mogelijk om de 
school hiervoor open te stellen. Wij willen u, als 
daar interesse voor is, de mogelijkheid bieden de 
vergadering digitaal bij te wonen. U kunt zich 
hiervoor aanmelden via 
ov.kardinaalalfrinkschool@degroeiling.nl 
 
Hulpouders 
Ieder jaar kan de OV rekenen op enthousiaste 
hulp van ouders op school. Daar zijn we altijd 
enorm blij mee. Andere jaren hadden we hiervoor 
een inschrijfformulier voor hulpouders 
beschikbaar. Dit jaar moeten we echt afwachten 
wat kan en mag. Niet alleen vanwege corona, 
maar zeker ook in verband met de verbouwing. 
We zullen daarom als dat nodig is per activiteit een 
oproep doen via de nieuwsbrief. 

 

Nieuwsbrief 2 

Vrijdag 25 september 2020 

 
Zuidplashof 1 - 2743 CR Waddinxveen  

tel. 0182 - 619856 
directie.kardinaalalfrinkschool@degroeiling.nl 

www.kardinaalalfrinkschool.nl 
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Bijlage: 

 Kinderboekennieuws 

 
De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 9 

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

directie.kardinaalalfrinkschool@degroeiling.nl. 
Sluitingsdatum is dinsdag 6 oktober 2020 
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