
   

   

 

 

Agenda 
Di. 26 t/m do 

28 januari 
Online oudergesprekken 

Za. 23 jan t/m 
ma 1 febr 

KAS gaat op safari 

 
Enquête over thuisonderwijs 
Afgelopen week hebben wij een enquête uitgezet 
om te peilen hoe het thuisonderwijs verloopt.  
Wij hebben bewust gekozen voor een korte 
responstijd. Op deze wijze kunnen we eventueel 
snel veranderingen invoeren in aanbod of 
organisatie als de uitslag daar aanleiding toe geeft.  
Ruim 57% van de ouders heeft de enquête 
ingevuld. Een mooi percentage!   
Op korte termijn zullen we de uitslagen intern en 
met onze MR bespreken. Wij zullen u volgende 
week informeren over de uitslag.  

 

Oudergesprekken  
Vanaf volgende week dinsdag 26 januari t/m  
donderdag 28 januari willen wij u de mogelijkheid 
bieden om eventueel een extra 10 minutengesprek 
te voeren met de leerkracht van uw kind(eren).  
Als u bijvoorbeeld vragen heeft over het 
thuisonderwijs of het welbevinden van uw kind, 
dan kunt u dat online met de leerkracht bespreken. 
U kunt er zelf voor kiezen of uw kind bij dit gesprek 
aanwezig is. Vrijdagavond 22 januari vanaf 19.00 
uur kun u inschrijven via het programma 
“Schoolgesprek”. Deze inschrijving blijft open 
staan tot maandagmiddag 25 januari 12.00 uur. De 
leerkrachten zullen via de weekmail de inlog link 
versturen en aangegeven welke tijden beschikbaar 
zijn.  
 

Aanmelden voor de noodopvang 
Hierbij het verzoek aan alle ouders van de 
leerlingen die gebruik maken van de noodopvang 
bij aanmelding het volgende aan te gegeven: 

- Naam van uw kinderen. 

- In welke groep zit uw kind? 

- Voor welke dagen en tijdstip is opvang 

noodzakelijk, om misverstanden te 

voorkomen graag specifiek de data erbij 

zetten; 

- Wat is de reden voor aanmelding?  

In welke cruciale beroepsgroep bent u 

werkzaam? 

- Welke inspanningen heeft u verricht om te 

kijken of er andere opvangmogelijkheden 

beschikbaar zijn in uw naaste omgeving?  

Landelijk gezien is de druk op de noodopvang in 
scholen groot. Ook bij ons zien we nog steeds het 
aantal aanmeldingen toenemen. Hierbij doen wij 
dus een dringend beroep op u om alleen aan te 
melden als het écht niet anders kan! De 
noodopvang van school is open op de reguliere 
schooltijden.  
Voor opvang op tijden ná schooltijd moet u zich 
aanmelden bij “Kind en Co”.  
Aanmelden voor de noodopvang op school kan 
vanaf vandaag alleen nog maar via het mailadres: 
noodopvang.kardinaalalfrinkschool@degroeili
ng.nl 

 
 

 
De “Kardinaal Alfrinkschool” op Safari 

 
Waarschijnlijk heeft u al gehoord…De leerlingen 
van onze school kunnen gaan speuren naar de 
“Big Seven” in de wijk Zuidplas en de Triangel. 
Vanaf zaterdag 23 januari a.s. t/m maandag 1 
februari is de safari geopend. Ga op zoek naar de 
safari poster in wijk en scan de code op de poster. 
Verzamel de kleurplaten en voer de opdrachten 
uit. Heb je mooie kleurplaten, knutselopdrachten of 
foto’s van je safari? Gooi ze in de brievenbus van 
school aan de slootkant. Onder alle inzendingen 
zullen wij o.a. 2 vrijkaartjes verloten voor 
“Diergaarde Blijdorp”. Wij wensen iedereen een 
mooie safari! 
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Vrijdag 22 januari 2021 
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Carnaval op de RAS RAS 
KAS!  
Op vrijdag 12 februari gaan we 
Carnaval vieren op de KAS. 
We gaan dit wel op een andere 
manier doen dan we gewend zijn. 
Hoe we het feest precies gaan 
vieren weten we nog niet; of we 
vieren allemaal Carnaval vanuit huis of we vieren 
het op school. 
In ieder geval openen de prins en prinses het bal. 
En alle kinderen mogen verkleed meedoen. 
Meer informatie volgt zo snel mogelijk. 
Dus zoek alvast je Carnavalspak op! 
Team Carnaval KAS 
OV KAS 

 
 
Bijlage: 

 KAS op safari 

 Webinar “Get up” 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Sinds half december is in onze Bibliotheek de 
AfhaalBieb geopend: gereserveerde boeken 
kunnen worden opgehaald op werkdagen tussen 
14.00 en 16.00 uur. Wat wij merken, is dat het 
voor kinderen een drempel is om een boek te 
reserveren. Je moet dan immers precies weten 
welk boek je wilt gaan lezen, of van welke 
schrijver. 
  
Te weinig kinderen komen nu bij de Bibliotheek 
boeken lenen. Dat vinden we heel jammer. Het 
maken van leeskilometers is immers erg belangrijk 
voor de ontwikkeling van het kind. Omdat we het 
belangrijk vinden dat de boeken wel voor kinderen 
beschikbaar zijn, hebben we de AfhaalBieb vanaf 
vandaag, maandag 18 januari uitgebreid. 
  
Voor iedereen die dat wil, maken we 
een verrassingstas met zes boeken. Bij het 
aanvragen kunnen kinderen aangeven voor welke 
leeftijd ze boeken willen lezen en eventueel of ze 
bijvoorbeeld een prentenboek, AVI Start, B-boek of 
MLP-boek in het pakket willen ontvangen. Wij 
zoeken vier leesboeken en twee informatieve 
boeken uit. Deze gaan in een verrassingstas, die 
kan worden opgehaald in de AfhaalBieb. 
De link naar het aanvraagformulier vind je hier 
  
Leuk om te weten: de Afhaalbieb is voor iedereen, 
dus ook voor volwassenen! 
  
Ben je nog geen lid van de bibliotheek? Dan kun je 
je online inschrijven. Onze collega’s van de 
klantenservice staan, tijdens openingstijden, klaar 
om een pasnummer te mailen, zodat gebruik 
gemaakt kan worden van deze service. Kinderen 
zijn tot hun 18e gratis lid van de Bibliotheek.. 
  
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bibliotheekdegroenevenen.nl%2Fboekenpakket.html&data=04%7C01%7Cinfo.KardinaalAlfrinkschool%40degroeiling.nl%7C7aa8ef236b6c45c8775308d8bdf48dfa%7C89fc0ec78f8747c48869c321907f358a%7C1%7C0%7C637468205347927232%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=3GaleiwNXNnpPrGY%2FQcGDioZrEuWlqIa%2FqMsq9P%2FEJE%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bibliotheekdegroenevenen.nl%2Fklantenservice%2Flid-worden-van-de-bibliotheek0.html&data=04%7C01%7Cinfo.KardinaalAlfrinkschool%40degroeiling.nl%7C7aa8ef236b6c45c8775308d8bdf48dfa%7C89fc0ec78f8747c48869c321907f358a%7C1%7C0%7C637468205347937229%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=B97PJGWdkl%2BDGzh2yjA1LDYZQhFX1UypHpO9LODEvlc%3D&reserved=0


   

 

 

 
 

 
 


