
 

Agenda 
19 maart Rapport mee gr 3 t/m 7 

23 en 25 
maart 

Oudergesprekken online gr 3 
t/m 7 

23 april Koningspelen 

26 april Studiedag –leerlingen vrij 

27 april Koningsdag - vrij 

3 t/m 14 mei Meivakantie 

 

Corona  
Helaas houdt de corona pandemie ons nog steeds 
in de greep. De afgelopen week hebben wij te 
maken gehad met twee corona besmettingen 
binnen de school.  
Wij merken dat ouders goed omgaan met het 
"snotterbeleid". Wij krijgen geregeld afmeldingen 
van kinderen als ze verkouden zijn of andere 
gezondheidsklachten hebben. Wel willen wij u 
vragen om bij het brengen of halen van uw kind, te 
letten op het voldoende afstand houden van 
andere ouders. Het advies van de PO raad is nog 
steeds om een mondkapje te dragen als u bij het 
hek staat te wachten.   
 
 
 

Communicatie  
De laatste tijd is steeds duidelijk geworden dat 
zowel leerkrachten als ouders behoefte hebben 
aan een comminicatiemiddel waarmee snel en 
efficient informatie gedeeld kan worden.  
Op dit moment gebruiken wij de app. 
"Klasbord".  Deze vinden wij niet toereikend meer. 
Wij ziijn aan het onderzoeken welke schoolapps er 
op de markt zijn en welke het best past bij onze 
school. 
Hierbij kijken we o.a. naar gebruiksvriendelijkheid, 
het makkelijk en snel kunnen delen van informatie 
vanuit school en de groepen, voldoet de app. aan 
wet en regelgeving in het kader van AVG, 
doorgeven van absenties, plannen van 
oudergesprekken, delen van de jaarkalender enz..  
De bedoeling is dat wij nog dit schooljaar een 
nieuwe ouderapp. gaan invoeren. Wij houden u op 
de hoogte!  
 

Koelkastjes  
Afgelopen 
donderdagmiddag zijn 
er in alle lokalen 
tafelmodel koelkastjes 
geleverd. Deze zijn 
bedoeld voor het koel 
bewaren van de 
lunch. Kinderen kunnen vanaf maandag al gebruik 
maken van de koelkast. 

 
Brood en Spelen  
Brood & Spelen begeleidt nu 3 
weken met veel plezier de pauzes 
op het schoolplein. We zijn goed 
herkenbaar voor de kinderen door 
onze oranje pleinwacht hesjes. Wij gaan ook 
steeds meer kinderen leren kennen en zij ons, wat 
tot leuke interacties leidt. Er is afgesproken met 
school, dat we een warme overdracht doen met de 
juf, zowel aan het begin van de pauze, maar ook 
als wij de leerlingen weer afleveren bij de deur.  
Het voordeel is dat de pleinwachten op de hoogte 
zijn als er iets in de klas heeft gespeeld, maar de 
juf wordt ook geïnformeerd als er iets op het 
schoolplein is voorgevallen. Zo zijn we met elkaar 
betrokken bij de leerlingen. We hebben nu al een 
heel leuk team van pleinwachten, maar willen deze 
verder uitbreiden.  
Dus ...als je zin hebt om één of meer dagen in de 
week een paar uurtjes te komen helpen, dan ben 
je van harte welkom.  
Hieronder de vacature:  
Wij zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die 
tegen vergoeding op het schoolplein willen helpen 
bij de Kardinaal Alfrinkschool in Waddinxveen. 
Wat heeft Brood & Spelen jou te bieden? 

 Als vrijwilliger ontvang je een leuke 

vrijwilligersvergoeding per keer. 

 Als vrijwilliger werk je samen in een 

enthousiast team en heb je elk jaar een 

gezellig teamuitje. 

 Als vrijwilliger krijg je gratis trainingen. 

Hiervoor ontvang je certificaten. 

Werkdagen en -tijden 
Wij zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor 
de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Het 
overblijven op de basisschool vindt plaats tussen 
de middag, vaak tussen 11:25 en 14.05 uur. We 
verdelen deze uren over meerdere pleinwachten, 
dus je bent ongeveer 2 uur per dag aanwezig. 

Nieuwsbrief 11 

Vrijdag 19 maart 2021 
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Je bent als vrijwilliger bij Brood & Spelen in dienst 
en je hebt de volgende taken: 

 Zorgen voor de kinderen die tussen de 

middag spelen op het schoolplein. 

 Toezicht houden op de kinderen tijdens 

het buitenspelen. 

 Zorgen voor een overdracht naar de juf of 

meester van school. 

 Samen met het team ervoor zorgen dat de 

kinderen plezier hebben tijdens het 

buitenspelen waarbij we de veiligheid en 

kwaliteit erg belangrijk vinden. 

 Begeleiden en organiseren van 

activiteiten. 

 Het is belangrijk dat je de Nederlandse 

taal goed spreekt. 

Soort dienstverband: Parttime, Vrijwilligerswerk 
 
Lijkt het je iets, neem dan contact op met Danielle 
Stoel (coördinator Brood & Spelen) via                
06-38 82 09 14 of 
kardinaalalfrinkschool@broodspelen.nl 
 
“Prietpraat” 
Jongetje: "Als ik klaar ben met zwemles mag ik op 
voetbal".  
Pleinwacht: "Oh leuk, naar welke club ga je dan? 
ASW of Be Fair".  
Jongetje: "Nee naar een buitenlandse club: 
Feyenoord" 
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