
   
   

 

 

Agenda 
Vrijdag 4 
december 

Sinterklaasviering 

Donderdag 17 
december 

Kerstontbijt en kerstviering in 
de groep 

Informatie volgt 

Vrijdag 18 
december 

Gehele dag vrij 

Maandag 21 
december 

Start Kerstvakantie 

 
Corona 
Wij merken dat ouders ons goed informeren als er 
sprake is van een positieve Corona testuitslag in 
de thuissituatie.In een aantal gevallen merken wij 
dat kinderen pas thuis gehouden worden als de 
testuitslag binnen is. Hierbij het verzoek aan u om 
(conform de RIVM-richtlijnen) uw kinderen thuis te 
houden als een van uw gezinsleden wacht op een 
Corona testuitslag.  
Zie ook:  
Https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavi
rus-covid-19/  
Als wij een melding krijgen over een positieve 
testuitslag bij een van de ouders, dan sturen wij een 
algemene brief naar alle ouders van de kinderen uit 
deze groep. Het komt dan voor dat wij daarna nog 
aanvullende vragen krijgen van ouders. Heel 
begrijpelijk, maar helaas mogen en kunnen we hier 
verder geen antwoord op geven. Ook in deze 
situatie wordt van ons verwacht dat we ons aan de 
AVG richtlijnen houden. Wij hopen op uw begrip.   

 
Sinterklaas  
Vrijdag 4 december zal 
Sinterklaas de Kardinaal 
Alfrinkschool bezoeken. 
In verband met corona kunnen we Sinterklaas 
helaas niet ontvangen op het plein. 
Het sinterklaasfeest zal in de school plaatsvinden 
met de leerlingen van de school. 
Voor het 10-uurtje wordt gezorgd. 
Donderdag 3 december om 15.30uur mogen de 
leerlingen vanaf groep 5 hun surprise met gedicht 
naar school brengen. Aangezien er geen ouders in 
school mogen, moeten de kinderen hun surprise 
zelf naar binnen brengen. 
Ondanks de maatregelen zal het ongetwijfeld een 
heel leuk feest worden. 
Namens de Sinterklaascommissie 
 
 

Brood en spelen 
Zoals u inmiddels weet gaat “Brood 
en Spelen” bij de invoering van het 
continurooster de overblijf bij ons 
organiseren. 
Deze organisatie stelt zich graag aan 

u voor. Zie hiervoor de bijlage. Tevens is “Brood 
en Spelen” op zoek naar overblijfmedewerkers. 
Ook daarover kunt u informatie vinden in de 
bijlage.Wij zullen u uiteraard op de hoogte houden 
wanneer we gaan starten met het continurooster.   
 

Renovatie 
Nog een paar weken te gaan en dan verhuizen de 
groepen 1 tot en met 6 terug naar de 
gerenoveerde lokalen. 
Wij zien hier enorm 
naar uit, want wat 
wordt het mooi! 
Mogelijk hebben jullie 
vanaf buiten ook al een 
blik hebben kunnen 
werpen, maar 
onderstaande foto’s 
geven een mooie 
indruk. Zodra het 
allemaal weer kan en 
mag, laten wij het jullie graag live zien! 

 
Op 18 december zijn de kinderen vrij en kunnen 
aan hun kerstvakantie beginnen.  
De leerkrachten gaan dan hun spullen inpakken, 
zodat deze in de kerstvakantie verhuisd kunnen 
worden. De BSO zal in de tweede week van de 
kerstvakantie weer naar de aula verhuizen.  
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Op 4 januari zijn de kinderen nog een dagje vrij, 
zodat de leerkrachten hun nieuwe lokalen kunnen 
inrichten en 5 januari de lessen weer fris en fruitig 
kunnen 
starten.  
 
 

     
 
 

 

 

TSO facturen 
Komende week ontvangen de ouders waarvan de 
kinderen gebruik maken van de TSO een factuur 
over periode begin schooljaar tot de kerstvakantie. 

Bewegend en dansend leren 
Ik ben Bianca Groenewegen van der Weiden, 
dansdocente van beroep, en ik geef sinds de start 
van dit schooljaar elke dinsdag Taal- en 
Rekendans aan de kleuterklassen. 
Bewegend, dansend, zingend, spelend en rijmend 
gaan we aan de slag met allerlei onderwijsdoelen, 
zoals het vergroten van de taalvaardigheid. 
Hierbij maken we gebruik van allerlei materialen; 
dit maakt dingen concreter en bovendien nodigen 
materialen vaak ook uit tot beweging. 
De Taal- en Rekendanslessen sluiten aan op de 
thema’s die op dat moment centraal staan in de 
klas. 
Zo hadden we het voor de herfstvakantie over 
‘Ridders en Jonkvrouwen’ en de afgelopen paar 
weken was ‘Herfst’ de rode draad. 
Al dansende leerden de kleuters bijvoorbeeld wat 
een poncho is en wat het verschil is met 
de regenjas. 

En met ons liedje over het spinnetje, maakten we 
met ragfijne draadjes vormen als 
een cirkel en driehoek. 
Benieuwd om meer te zien of te lezen over deze 
lessen? Neem dan eens een kijkje op: 
www.facebook.com/TaaldansRekendansWaddinxv
een 
Hartelijke groet, Bianca Groenewegen van der 
Weiden 

 

 

Bijlage: 

 Brood en Spelen 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 11 
december a.s. Kopij digitaal aanleveren 

(lettertype Arial 10) via 
directie.kardinaalalfrinkschool@degroeiling.nl. 
Sluitingsdatum is dinsdag 8 december 2020 
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