
   
   

 
 

Agenda 
Woensdag 16 

december 
Kerstontbijt en kerstviering in 

de groep 

Vrijdag 18 
december 

Gehele dag vrij 

Maandag 21 
december 

Kerstvakantie 
t/m 3 januari 

Maandag 4 
januari 

Leerlingen vrij 

 

Kerstfeest 

 
Vanwege de Corona en bijbehorende maatregelen 
vieren wij op gepaste wijze kerstfeest op school.  
We vieren het kerstfeest op woensdagochtend 16 
december. 
De klassen worden dit jaar door de leerlingen van 
elke groep samen met de leerkrachten 
in kerstsfeer gebracht. 
In deze sfeervolle klassen bereiden wij ons voor 
op het Kerstfeest. 
Woensdagochtend starten we met een ontbijt incl. 
drinken dat de kinderen zelf meebrengen van huis.  
De OV zorgt voor het 10-uurtje met iets lekkers.  
Deze ochtend zal door de leerkrachten verder 
worden ingevuld met verschillende 
leuke kerstactiviteiten in de groep. 
We gaan met elkaar er een leuk en gezellig 
kerstfeest van maken! 
Het team wenst u en uw familie alvast fijne dagen, 
in welke vorm dan ook. 
Maar het allerbelangrijkste is: Stay safe! 
 

Gevolgen Corona  
Ook op de KAS merken we de gevolgen van de 

Corona epidemie, die de wereld nu bijna een jaar 

lang in de greep houdt. Bijna wekelijks ontvangen 

wij meldingen van ouders dat er in een gezin 
sprake is van een positieve Corona test uitslag. 

Binnen het team hebben we inmiddels ook te 

maken met een Corona besmetting. Daarnaast 

hebben we geregeld te maken met collega’s die 2 

dagen thuis moeten blijven om te wachten op de 

testuitslag of 10 dagen thuis moeten blijven omdat 

er in de naaste omgeving sprake is van een 

Coronabesmetting. Bij de afwezigheid van een 

collega zijn er een aantal stappen die wij kunnen 

volgen, wanneer een leerkracht langdurig of 

kortdurend afwezig is. Deze zijn vastgelegd in een 

vervangingsprotocol dat wij in overleg met de MR 
hebben vastgesteld.  

 

 

Wij kunnen in eerste instantie een beroep doen op 

een externe vervangingspoule. Hierbij zijn 
meerdere schoolbesturen in de regio aangesloten. 

De druk op deze vervangingspoule is hoog. Toch 

is het gelukt om de afgelopen periode voor bijna 

alle afwezige collega’s vervanging te vinden. 

Mocht het extern niet lukken dan kijken wij 

vervolgens intern of we  de vervanging rond 

kunnen krijgen. Helaas is dat vandaag niet gelukt 

en ook voor de komende periode is dit onzeker. Bij 

het verzoek om jullie kind thuis te houden wordt de 

balans binnen school qua belasting voor de 

groepen bekeken, zodat niet dezelfde groepen 

thuis moeten blijven dan anderen. Dit kan 
betekenen dat wij bij ziekte van een leerkracht, 

een andere vaste leerkracht vragen om voor de 

groep te staan en dat de leerlingen van deze 

leerkracht dan thuis blijven. Zo kunnen we de 

verzoeken aan ouders om de kinderen tijdelijk 

thuis te houden, eerlijker verdelen. In 

uitzonderingsgevallen kunnen wij ook besluiten de 

kinderen te verdelen over andere groepen binnen 

hun bouw. Op de achtergrond liggen de plannen 

klaar voor thuisonderwijs. Deze zullen in werking 

gesteld worden, wanneer de situatie hierom 

vraagt. De leerkracht kan in sommige gevallen 
digitaal bij de les aanwezig zijn, wanneer er in de 

klas voldoende toezicht door een pedagogisch 

medewerker of stagiaire is. Door deze 

maatregelen zorgen wij ervoor dat de kinderen zo 

min mogelijk onderwijsachterstand oplopen. 

Wij hopen dat wij de stappen in dit protocol zo min 

mogelijk hoeven te volgen, maar wanneer het 

nodig is, weten jullie wat onze afwegingen zijn bij 

het besluit dat wij nemen.  

  

Muziek op school 

Vanaf de herfstvakantie tot aan de kerstvakantie 

zijn er weer veel gezellige en leerzame 

muzieklessen geweest. De kinderen van groep 3 

en 4 hebben gewerkt rond het muzikale thema 

"Sfeer in muziek". Met dezelfde ingrediënten kun 
je ook in muziek steeds een andere sfeer maken. 

Zo hebben we het lied "Een pan vol klanken" 

geleerd en "Ritmesoep" gemaakt. Verder hebben 

we een begin gemaakt met grafische notatie door 

op reis te gaan naar de planeet van Remi de robot. 

We leerden de muzikale stippen- en strepentaal 

van Remi de robot en gingen met hem dansen op 

zijn planeet. Hier zullen we in het nieuwe jaar mee 

verder gaan. 
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In de groepen 5 en 6 maakten de kinderen kennis 
met popmuziek. Welke instrumenten spelen er in 
een popband, hoe heten ze, hoe klinken ze en wat 
zijn de kenmerken. Het lied "In popmuziek" sloot  
hierbij aan. We zijn ook bezig geweest met het 
maken van eigen composities in de 
componeertool. 
De groepen 7 en 8 maakten kennis met 
elektronische muziek en hoe dit geproduceerd 
wordt. Zangeres Mingue liet zien hoe zij het lied 
schreef dat de kinderen ook geleerd hebben; "" 
Sing out that song". Ze weten nu meer over het 
opnemen van muziek, hoe mixfuncties werken en 
gingen zelf aan de slag als producer door met de 
groep te oefenen in volume en pan. Net als de 
groepen 5 en 6 hebben ook de groepen 7 en 8 
eigen composities gemaakt. 
Als u zin heeft, log eens thuis in op de website via 
de al bekende inlogcodes (groep 3 t/m 8) en zie en 
hoor wat uw kind(eren) heeft (hebben) geleerd. 
Leuk om samen met uw kind te ontdekken wat er 
gedaan is in de muzieklessen of natuurlijk gewoon 
lekker zelf je liedjes zingen! 
Voor de ouders van de groepen 1/2: wilt u 
inloggen dan kunt u een mail sturen naar: 
lisette.van.adrichem@degroeiling.nl. 
U krijgt dan uw persoonlijke inlog voor uw kind. 
Graag ook even de groep vermelden. 
Voor iedereen een hele muzikale kerstvakantie.  
Juf Lisette, leerkracht muziek 
 

Brood en Spelen  
De afgelopen dagen hebben wij vragen 
gekregen over de start van het 
continurooster én daarmee de verzorging 
van de TSO door Brood en Spelen.  
Brood en Spelen is op dit moment druk met de 
sollicitatiegesprekken voor de toekomstige 
medewerkers. Zodra zij een goed team hebben 
kunnen vormen, zullen wij ouders informeren en 
start het continurooster minimaal een maand later. 
Deze maand kunnen ouders dan gebruiken om 
eventueel dingen te regelen met de BSO of andere 
vormen van opvang. Wij houden jullie op de 
hoogte! 
 

Extra nieuwsbrief 
Volgende week zullen de ouders nog een extra 
nieuwsbrief ontvangen met de laatste informatie 
over de verbouwing én de start van 2021 op 
school in het gerenoveerde gedeelte van de 
school.   
 

Bijlage: 

 Corona – Beslisboom t/m groep 8 

 Bibliotheek: Mathilda 
 

KerstWandelTheater  
Over het 
KerstWandelTheater 
Gouda  
Combinatie van doen en kijken 
Het kerstverhaal van de geboorte van Jezus wordt 
in een aantal theateroptredens/filmpjes getoond. 
Iedere scène wordt geïntroduceerd met een kleine 

activiteit: een kaars aansteken, op een andere plek 
gaan zitten, het glas heffen op elkaar et cetera. 
Deze online kerstwandeling is door de combinatie 
van thuis/op school doen en online kijken een 
unieke belevenis. En dat komt dan wel weer mooi 
uit want het is ten slotte een jubileumeditie. 
Klinkt dit online ‘lopen’ als niet handig, niet 
mogelijk of gewoon niet zo leuk, dan kun je ook 
kiezen om de theateroptredens achter elkaar in 
één film te bekijken. 
https://www.kerstwandeltheatergouda.nl/ 

 
 
 

Webinar – Gezin in scheiding? Hoe 
zorg goed voor jezelf! 
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 

organiseert de webinar ‘Gezin in scheiding’ 

voor ouders met kinderen tot 18 jaar die een 

scheiding meemaken of recent gescheiden 

zijn. 

Als je relatie eindigt staat je leven op z’n kop. Dat 

je kinderen dat ook moeten meemaken, maakt het 

extra moeilijk. Hoe kun je in deze periode zo goed 

mogelijk voor je kinderen zorgen? Het eerste 

antwoord op die vraag is: door goed voor jezelf te 

zorgen. In dit webinar hoor je hoe andere ouders 

dat doen en krijg je slimme tips van 

scheidingscoach Anouk Boering.  

 Als je meedoet, krijg je in elk geval meer zicht 

op… 

 Wat heeft je kind nodig, maar ook: wat heb 

jij nodig?  

 En wat kun je daarbij van andere 

gescheiden ouders leren?  

 Het wordt een interactieve avond boordevol 

praktische tips en veel tijd om ervaringen uit te 

wisselen met de andere deelnemers. 

 Meld je aan voor ons gratis webinar!   

Datum:        Dinsdag 15 december 2020 
 Tijd:            20.00 – 21.00 uur  
Kosten:       Geen 
  
 

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 15 
januari a.s. Kopij digitaal aanleveren (lettertype 

Arial 10) via 
directie.kardinaalalfrinkschool@degroeiling.nl. 

Sluitingsdatum is dinsdag 12 januari 2021 
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