
   
   

 

 

Agenda 
Do 15 oktober Boekenruilmiddag 

19 t/m 23 
oktober 

Herfstvakantie 

Wo 4 
november  

Studiedag leerlingen vrij 

Vrijdag 18 
december 

Gehele dag vrij 

 
1 oktobertelling en aanmeldingen voor 
volgend schooljaar   
Vorige week donderdag was weer het moment van 

de jaarlijkse 1 oktobertelling.  
Voor de basisscholen altijd een belangrijke 

datum. Alle leerlingen van 4 jaar en ouder moeten 

vóór 1 oktober op de juist plek in het systeem 

staan; op het juiste niveau, in de juiste klas én met 

de juiste gegevens.  

De leerlingen worden op 1 oktober geteld via 

BRON (Basis Register Onderwijs). Het belang van 

deze 1-oktobertelling is groot: op basis van het 

leerlingaantal, ontvangt een school de bekostiging 

vanuit het ministerie van OCW. Deze bekostiging 

wordt een jaar later uitbetaald aan de school.  

De 1-oktobertelling 2020 wordt dus in 2021 
bekostigd. Deze bekostiging is weer belangrijk 

voor de formatie voor het schooljaar 2021-2022. 

Voor onze school was er sprake van een mooie 

groei. Dit jaar hebben wij 288 leerlingen 

geregistreerd t.o.v. van 272 vorig schooljaar.  

Binnenkort gaan wij achter de schermen beginnen 

met de voorbereidingen van het schooljaar 2021-

2022. Hierbij is het voor ons belangrijk dat wij een 

zo goed mogelijke inschatting kunnen maken 

hoeveel kinderen onze school volgend schooljaar 

bezoeken. Wij willen natuurlijk met het juiste aantal 

groepen gaan draaien. Wilt u daarom uw 
zoon/dochter inschrijven als hij/zij volgend 

schooljaar 4 jaar wordt? U kunt een 

inschrijfformulier aanvragen 

via info.KardinaalAlfrinkschool@degroeiling.nl of 

even bellen naar 0182-619856  

 
Vrije schooldag  

Het is nog ver weg maar vrijdag 18 
december zijn alle leerlingen de gehele 
dag vrij (ipv alleen de middag vrij). 
De teamleden gaan die dag de klassen 
uitruimen voor de verhuizing. 
De maandag na de kerstvakantie 4 januari 

staat al vrij gepland in het jaarrooster, deze dag 

zullen de teamleden gebruiken om de klassen 
weer in te richten zodat we dinsdag 5 januari goed 
kunnen starten in nieuwe frisse lokalen. 
Heeft u problemen met opvang van uw kind op de 
extra vrije ochtend 18 december kunt u contact 
opnemen met de directie. 

 
Dag van de Leerkracht 
Afgelopen maandag was 
het de dag van de 
leerkracht. 
En wat zijn we verwend 
door de OV namens de 
alle kinderen. 
Een heerlijke theedoos 
met lekkers om deze 
dag goed door te komen. 
Namens alle 
leerkrachten hartelijk 
dank! 
 

 
 
 
 

Frisse lokalen 
I.v.m. de Corona-maatregelen 
staan nu regelmatig de ramen/ 
deuren open om de lokalen 
goed te ventileren. We willen u 
vragen of u de kinderen hierop 
wilt kleden, bv.vestjes / 
laagjes. 

We willen niet dat de kinderen het koud krijgen in 
de goed geventileerde ruimtes. 
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Boekenruilmiddag 

Donderdag 15 oktober houden we een 
boekenruilmiddag van 14.30-15.00u. De ruil vindt 
plaats binnen 4 groepen: 

 Alle groepen ½ onderling 

 Groepen 3 en 4 onderling 

 Groepen 5, 5/6 en 6 onderling 

 Groepen 7 en 8 onderling 

We ruilen allemaal binnen de groepen en als 
een ruil eenmaal is gedaan dan is er geen 
terugkeer meer mogelijk. Eens geruild, blijft 
dus geruild!  
De kinderen mogen per leerling maximaal 3 
boeken mee naar school nemen om te ruilen 

binnen hun bouw. Het mogen allerlei soorten 
boeken zijn; moppen, informatief, verhalend, 
sprookjes, tijdschriften, strips,…… 
 

Muzieklessen 
Beste ouders, verzorgers en leerlingen, 
De muzieklessen zijn gestart en tot de 
herfstvakantie hebben we in de groepen 3 en 4 
lessen gedaan m.b.t. verschillende ritme-
instrumenten. Hoe je erop speelt, wat de naam is 
van het instrument én bij welke groep het 
instrument hoort. En natuurlijk gingen we daarna 
zelf aan de slag met spelen! We hebben meer 
over de instrumenten en symbolen geleerd door 
het lied ‘Ritmeband’ te zingen en spelen. 
In de groepen 5 en 6 gingen we meerstemmig 
zingen: dat klinkt ingewikkeld, maar het kan ook 
eenvoudig. Wat dacht je van canon zingen? Of 
quodlibet? Dat zijn twee verschillende liedjes die je 
door elkaar kunt zingen. Zo ontstaat er mooie 
meerstemmigheid. In deze les leerde de klas te 
zingen in twee groepen en werd toegewerkt naar 
het zingen van quodlibet met de liedjes" 
Everybody all together" en" Vier naar voren". De 
kinderen hebben hier ook bodypercussie bij 
geleerd. Ook hebben we een spreektekst geleerd 
in quodlibet. 
In de groepen 7 en 8 stond het scatten centraal. 
Scatten is improviseren met mondklanken. In deze 
les leerden de kinderen stap voor stap en met 
behulp van het lied ‘Scat Alfabet’ hoe je hiermee 
kan beginnen. Het lied nodigde uit om zelf te 
improviseren. De kinderen lieten hun fantasie de 
vrije loop en gingen in kleine groepjes hun eigen 
scat maken en die aan elkaar laten horen op een 
beat. 
De belangrijkste onderdelen zijn terug te vinden op 
de website www.123zing.nl 
Dus........log in en 123zing met ons mee! 
Muzikale groet van juf Lisette 

 
 
 
 
 
 

Geboorte Filou  
Juf Saskia en Tristan zijn de trotse ouders 
geworden van hun dochtertje Filou. 

We wensen jullie heel veel 
geluk met de kleine. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
In het kader van de landelijke campagne 

fietsverlichting                                

Ik val op 
Is er in Waddinxveen een gratis controle en reparatie 
voor de fietsverlichting op: 
   
Zaterdag 7 november  a.s. van 08.30 tot 16.00 uur 
bij: 
 
Wielaard Fietsen , Dorpstraat 24-28  Waddinxveen 
 
In samenwerking met VVN Waddinxveen, gemeente  
en de politie. 
De reparatie is geheel gratis alleen eventuele 
benodigde onderdelen en materialen zal worden 
berekend. 
Het betreft uitsluitend fietsen (dus geen 
bromfietsen). 
De campagne is gericht op alle fietsers met extra 
aandacht voor jeugdige fietsers  
Licht dragen op je fiets in het donker is eigenlijk heel 
logisch.  

Want met goed licht zorg je ervoor dat: 
 

Je obstakels op de weg beter kunt zien. 
Anderen jou beter kunnen zien. 

Je veilig thuis komt. 
Heeft het licht een afwijkende kleur, knippert het of 
draag je het op een verkeerde plek? Dan overtreed 
je de regels. 
Misschien kom je eraf met een waarschuwing, maar 
je kunt er ook een boete voor krijgen. 
Voor iedereen die zijn licht laat maken ontvangt 
hiervoor een presentje.  

                           

 
De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 6 

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

directie.kardinaalalfrinkschool@degroeiling.nl. 
Sluitingsdatum is dinsdag 3 november 2020 
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