
   
   

 

 

Agenda 
Ma 22 t/m 26 

februari 
Voorjaarsvakantie 

10 maart Studiedag – leerlingen vrij 

 
“Snottebellenbeleid”   
Het is een echt woord: snottenbellenbeleid. 
Het heeft alles te 
maken met wanneer 
een kind thuis blijft bij 
vermoedelijke corona 
klachten, waaronder 
een snottebel. 
Het beleid is afgelopen weekend aangescherpt 
voor basisschoolleerlingen. Heel kort door de 
bocht blijven alle kinderen (en medewerkers) met 
coronaklachten thuis tot zij zijn geteste (negatieve 
uitslag) of tot de klachten minimaal 24 uur weg zijn 
met een maximum van 7 dagen bij aanhoudende 
milde klachten. 
Gebruik de beslisbooom die u afgelopen week al 
hebt ontvangen bij twijfel of uw kind naar school 
kan. 
 

Aanmeldingen 
We zijn al plannen aan het maken voor het 
komend schooljaar. 
Zo willen we ook een goed beeld krijgen bij de 
instroom van nieuwe leerlingen. 
Heeft u uw kind, die volgend schooljaar 4 jaar 
wordt al ingeschreven? 
U kunt de aanmeldformulieren aanvragen bij 
info.kardinaalalfrinkschool@degroeiling.nl 
 
 

Brood & Spelen:  
Beste ouders/verzorgers, 
Per 1 maart zal Brood & 
Spelen de pleinwacht op uw 
school gaan verzorgen. 
 
Pleinwacht 
Wanneer scholen een continurooster hebben, 
verzorgt Brood & Spelen tussen de middag de 
pleinwacht op het schoolplein door middel vande 
inzet van vrijwilligers. Dit is ook bij de Kardindaal 
Alfrinkschool het geval. Tijdens de pauze hebben 
de vrijwilligers van Brood & spelen een actieve 
houding op het plein en doen ze, indien mogelijk, 
mee met een spel of activiteit van de leerlingen. 
Na afloop zorgen zij voor een warme overdracht 
naar de leekracht, zodat hierna in alle rust de les 

weer kan worden opgepakt. De pleinwacht 
medewerkers worden begeleid door een 
schoolcoördinator. 
 
Even voorstellen: 
Ook zo’n zin om weer naar school te gaan?  
Ik doe binnenkort graag met jullie mee in de rol 
van schoolcoördinator voor “Brood en Spelen” op 
de Kardinaal Alfrinkschool. Mijn naam is Danielle 
Stoel en woon in Berkel en Rodenrijs samen met 
man Eric en hond Binkie.  
Als schoolcoördinator ben ik verantwoordelijk voor 
de totale organisatie, kwaliteit en administratie van 
de pleinwacht op school. Tevens ben ik 
aanspreekpunt voor de vrijwilligers van Brood & 
Spelen, ouders, leerkrachten en de schooldirectie, 
inzake de dagelijkse gang van zaken. Dit houdt in 
dat ik, maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 
tussen de middag, op school aanwezig zal zijn. Ik 
kijk er dan ook ontzettend naar uit om de kinderen, 
ouders, verzorgers en collega’s te ontmoeten en 
heb erg veel zin in een leuke samenwerking.  
Tot snel! 
 
De schooltijden zullen per 1 maart als volgt zijn: 
De groepen 1 t/m 6: maandag, dinsdag, 
donderdag en vrijdag: 8.30 uur-14.30 uur en 
woensdag van 8.30 uur-12.00 uur. 
Op de Kerkstraat zullen de tijden voor groep 7 en 
8 ongewijzigd blijven, zij behouden dezelfde 
school- en pauzetijden. 

 
 

Uitslag creatieve wedstrijd Lokali 
Safari: 
 
Dinsdag 9 februari hebben we de 
prijzen uit voor de creatieve wedstrijd 
van Safari Lokali uitgereikt. 
De prijswinnaars ontvingen in hun klas 
het prijsje. Er waren heel veel mooie 
inzendingen...  
Iedere krijswinnaar ontving ook een fruitpakket van 
uitdeelfruit. 
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De winnaar van de 
hoofdprijs:  2 kaartjes 
Blijdorp 
 
Shanna Nobel uit groep 3A 
 
 

 
De overige winnaars zijn: 
 
Instroomgroep: Tessa Kombrink  
groep ½ C: Lukas Kloet  
groep 3/7: Femme + Yinthe Verweij 
groep 4a: Dylano Nieuwenhuijzen  
groep 5: Nova Onemu  
groep 6: Jasmijn de Zoete 
groep 4/6: Fleur en Thomas TSchroots  
 
 
 
 

IKC-KAS is nu ook te vinden 
op Instagram. 
Kardinaal Alfrinkschool (@ikckas) • Instagram-
foto's en -video's 

 
 
Wist u dat: 
…..We met het  feest van Sinterklaas het fruit 
gesponsord hebben gekregen door meester Rick 
en de vader van Noella en Jaycen.  

 
 
Bijlage: 

 Online workshop ‘Typisch jongens- en 
meisjesgedrag’  

 Beslisboom 
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