
   

   

 

 

Agenda 
Wo 4 

november  
Studiedag leerlingen vrij 

Vrijdag 18 
december 

Gehele dag vrij 

 
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. 
We weten dat rondom het schoolplein de ruimte 
beperkt is, dus willen we u dan 
ook vragen om zoveel mogelijk 
gebruik te maken van de 
mondkapjes. 
Dit voor veiligheid voor elkaar en 
het team. 
Alvast hartelijk dank voor uw 
medewerking. 
 
We krijgen veel vragen over thuisquarantaine voor 
de leerlingen, op onderstaande link kunt u meer 
informatie vinden.  

RIVM- thuisquarantaine 

 

Nieuwe aanmeldingen 
Nogmaals een verzoek als uw zoon/dochter 
volgend schooljaar 4 jaar wordt. 
Wij willen 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  
 

Introomgroep voor kleuters op de 
Kardinaal Alfrinkschool per januari 
2021 
Door de groei van het aantal kinderen in de 
groepen 1 en 2, zullen wij na de kerstvakantie 
gaan starten met een instroomgroep voor kleuters. 
Dit houdt in dat de bestaande groepen 1 en 2 niet 
meer verder zullen groeien.  

De groepsgrootte van de bestaande 
kleuterklassen blijven daardoor een maximaal 
aantal kinderen houden van ongeveer 25.  
De bestaande groepen blijven in de huidige 
samenstelling doorgaan en de nieuw aangemelde 
kleuters worden in de instroomgroep geplaatst. 
Op dit moment is de verwachting dat de 
instroomgroep doorgroeit naar 18 leerlingen en er 
is dus nog ruimte voor nieuwe aanmeldingen. 
Na de zomervakantie zullen we weer opnieuw 
kijken naar de samenstelling van de groepen.  
Wij zijn blij dat wij hiermee de huidige kinderen 
kwalitatief goed onderwijs kunnen blijven bieden 
met aandacht voor het individuele kind. Daarnaast 
krijgen de nieuwe kleuters de aandacht die zij 
nodig hebben bij hun start op onze school. 

Voortgang onderzoek naar 
continurooster 
Komende maandag ontvang u via de mail een 
brief met de aankondiging van ons onderzoek naar 
het wel/ niet invoeren van het continurooster. 
Hiervoor wordt u aandacht en medewerking zeer 
op prijs gesteld. 
 

Muziek 

 
Misschien hebben jullie thuis met je kind(eren) al 
ingelogd op de site van 123zing, onze 
muziekmethode. 
Vanaf nu kunnen de kinderen ook zelf aan de slag 
met componeren. 
123zing heeft ervoor gezorgd dat de composities 
die de kinderen gemaakt hebben ook opgeslagen 
kunnen worden. Ontzettend leuk om zo alle 
favoriete, creatieve en muzikale composities te 
kunnen bewaren!  
Ook kunnen wij de gemaakte composities nu op 
het bord laten zien. 
Voor de kinderen uit groep 5 tot en met 8 zijn de 
codes al aangemaakt, voor de groepen 1 tot en 
met 4 kunt u, als u het wilt uitproberen, dit 
navragen bij juf Lisette door een mail te sturen 
naar: lisette.van.adrichem@degroeiling.nl. 
De kinderen uit groep 5 tot en met 8 krijgen de 
code uiterlijk november mee naar huis. 
Iedereen veel muziekplezier gewenst met het 
componeren en met de andere muzikale 
opdrachten! 
 

Nieuwsbrief 4 

Vrijdag 30 oktober 2020 

 
Zuidplashof 1 - 2743 CR Waddinxveen  

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

www.kardinaalalfrinkschool.nl 
 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/in-thuisquarantaine-door-corona/quarantaine-gezinnen-met-kinderen
mailto:info.KardinaalAlfrinkschool@degroeiling.nl
http://www.kardinaalalfrinkschool.nl/


   

 

 

 
 

Schoolplein 
Bij een mooi, opgeknapt gebouw voor ons 
kindcentrum hoort natuurlijk ook een prachtig 
schoolplein. Aan ruimte is geen gebrek, maar we 
hebben nog wel ideeën nodig om een schoolplein 
te maken waar de kinderen van 0 tot 12 jaar volop 
van kunnen genieten én van kunnen leren. 
Kinderen, het team én ouders vragen wij om mee 
te denken bij het ontwerp.  
Deze ideeën moeten ook gefinancierd kunnen 

worden. De 
Groeiling én Kind & 
Co hebben hiervoor 
al een bedrag 
begroot. Dit is een 
mooie basis, maar 
niet genoeg om al 
onze plannen te 
realiseren. Daarom 
zoeken wij ook 
ouders die ervaring 
hebben met het 
verkrijgen van 

subsidies of werven van fondsen, waarmee wij net 
dat extra zetje krijgen om het schoolplein compleet 
te maken. Hebben jullie ideeën hoe in deze qua 
ontwerp en/of financiering met ons mee te denken, 
laat dit dan weten via 
directie.kardinaalalfrinkschool@degroeiling.nl. 
Dit mooie schoolplein maken wij samen! 
 
 

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. 

 
OV-Kascommissie 2020-2021 
Jaarlijks worden de financiële stukken van de 
oudervereniging, die zijn opgesteld door de 
penningmeester, nagekeken door de 
kascommissie. Dit is de afgelopen jaren gedaan 
door Elise Demeijer en Wendy Tschroots, 
waarvoor nogmaals dank! Volgens de statuten 
mogen ze het maximaal 3 jaar doen en ze hebben 
er inmiddels 3 jaar op zitten. We zijn dus op zoek 
naar 2 nieuwe enthousiaste mensen voor de 
kascommissie. Mocht je interesse en/of vragen 
hebben, dan horen we het graag.  
Oudervereniging 
ov.kardinaalalfrinkschool@degroeiling.nl  
 

 
 

Ouderbijdrage 2020-2021 
De ouderbijdrage blijft ongewijzigd en is net als de 
afgelopen jaren € 25 (€ 15 voor instromers vanaf 
januari). Met de ouderbijdragen organiseren 
we ieder jaar verschillende activiteiten voor de 
kinderen, zoals Sinterklaas, Kerst, Carnaval, 
Pasen en sportdagen.  
Komende week zal de ouderbijdrage voor dit 
schooljaar automatisch van uw rekening 
worden afgeschreven. De nieuwe leerlingen of de 
mensen die niet automatisch gemachtigd hebben 
ontvangen binnenkort een brief met daarin alsnog 
de vraag om te machtigen of om het bedrag zelf 
over te maken.  
Dit kan op IBAN NL44 RABO 0320 7816 58 t.n.v. 
Kardinaal Alfrinkschool (graag voluit geschreven) 
te Waddinxveen en onder vermelding van naam 
kind en klas.  
Met vriendelijke groet, 
Robin Krins 
Penningmeester oudervereniging 
ov.kardinaalalfrinkschool@degroeiling.nl  

 

 
Kraamcadeau  
De Oudervereiging heeft namens alle 
kinderen van de KAS een cadeautje 
afgegeven bij juf Saskia. 

  
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage vanuit Jeugd en Gezin 

 CJG-webinar 'Tieners en sociale druk & 
groepsdruk' 

 Nieuwsbriefartikel Cursus 'Mindful 

Opvoeden' 

 
 

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 13 
novenber a.s. Kopij digitaal aanleveren (lettertype 

Arial 10) via 
directie.kardinaalalfrinkschool@degroeiling.nl. 
Sluitingsdatum is dinsdag 10 november 2020 
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