
   
   

 

 

Agenda 
24-25-26 
november 

Online oudergesprekken 

Vrijdag 18 
december 

Gehele dag vrij 

 
Voortgang onderzoek naar 
continurooster 
Vandaag zijn de stembussen 
gesloten. 
We hebben de kiesdrempel van 
65% gehaald, we zijn zeer verheugd dat 92% van 
de ouders hebben gestemd. De stemmen worden 
op dit moment geteld.  
We houden u komende tijd op de hoogte wat de 
uitslag is.  

 
Online oudergesprekken 
Vandaag krijgt u via een een aparte e-mail de 
uitnodiging voor de oudergesprekken op 24, 25 en 
26 november. 
We gebruiken hiervoor het digitale systeem van 
Schoolgesprek.  
Iedereen kan via deze website een afspraak 
maken en zelf een tijdstip kiezen voor het gesprek. 
De oudergesprekken vinden nu vanwege Corona, 
online plaats via Teams voor alle groepen. 
Bij het inschrijven in Schoolgesprek, is het de 
bedoeling dat u bij opmerkingen het emailadres 
invult waarop het geplande onlinegesprek 
plaatsvindt. 
U ontvangt dan op dat emailadres de uitnodiging 
met de link naar het oudergesprek.  
De gesprekken duren maximaal 10 minuten.  
De tussenliggende 5 minuten gebruikt de 
leerkracht om door te schakelen naar het volgende 
gesprek. We vragen u hier rekening mee te 
houden.  
Voor de groepen 6 t/m 8 is het de bedoeling dat de 
kinderen online aanwezig zijn bij het gesprek. 

 
Sinterklaas 

De groepen 1 t/m 4 hebben vandaag een 
gluurpietje mee naar huis gekregen. De kinderen 
mogen deze mooi inkleuren, uitknippen en aan de 
straatkant voor de ramen hangen. De kinderen uit 
de groepen 5 en 6 mogen hier ook vrijblijvend aan 

meedoen. Met het aftekenpapier kunnen 
de kinderen in de straten opzoek gaan 
naar de gluurpietjes. Wij wensen jullie veel 
‘zoekplezier’ naar de gluurpietjes,  
De sinterklaas commissie.  

 

Kerstdiner 
In de jaarkalender staat vermeld dat we 
donderdagavond 17 december een kerstdiner 
hebben op school.  
Maar met de huidige Corona maatregelen hebben 
we besloten dat we het diner niet in de avond 
plaats laten vinden. De kerstcommissie is nu bezig 
met de voorbereidingen om de kerst feestelijk 
laten verlopen u krijgt spoedig informatie hoe we 
deze dag gaan invullen. 

 
Schoolplein 
Hierbij nogmaals een verzoek om met ons mee te 
denken, we hebben nog niet veel input gekregen. 
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! 
 

 
De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 27 

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

directie.kardinaalalfrinkschool@degroeiling.nl. 
Sluitingsdatum is dinsdag 24 november 2020 
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Vrijdag 13 november 2020 

 
Zuidplashof 1 - 2743 CR Waddinxveen  

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