
   
   

 

 

Agenda 
10 maart Studiedag – leerlingen vrij 

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 

 
Rapport en oudergesprekken 
Na de voorjaarsvakantie zijn we gestart met de 
CITO afname. 
Op vrijdag 19 maart zullen de resultaten worden 
meegegeven met het rapport voor de groepen 3 
t/m 7. De 10-minutengesprekken met de ouders 
zullen dit keer weer digitaal plaatsvinden op 23 en 
25 maart. Deze data hebben wij al eerder met u 
gecommuniceerd. U ontvangt op maandag 15 
maart hiervoor een uitnodiging voor het inplannen 
via schoolgesprek.nl 
De leerlingen van de groepen 1-2 krijgen op 21 
mei hun KIJK- raportage mee en de week daarop  
volgen de oudergesprekken. 
 

Schoolplein 
Nu de renovatie zo goed vordert, zijn wij met de 
schoolpleincommissie ook bij elkaar geweest om 
een eerste plan met elkaar te bespreken.  
De schoolpleincommissie bestaat uit een 
leerkracht uit iedere bouw, een pedagogisch 
medewerker én een ouder. De kinderen gaan wij 
ook zeker betrekken bij hún schoolplein.  
Vanuit de visie dat kinderen goed moeten kunnen 
bewegen én moeten kunnen onderzoeken, gaan 
wij aan de slag om van het enorme schoolplein 
een heerlijke plek te maken. Een plek waar 
kinderen kunnen ontspannen én hun energie kwijt 
kunnen. Wij zijn nog op zoek naar ouders die 
bekend zijn met het werven van fondsen voor het 
schoolplein. Dat zou de mogelijkheden nog meer 
kunnen verruimen. Mocht u tips hebben, dan 
horen wij dat graag! 
 

Podium 
In de voorjaarsvakantie 
is er ook hard gewerkt 
aan een nieuwe 
podium. 
Met hierbij dit mooie 
resultaat. 

We staan te popelen om hier snel 
gebruik van te mogen maken. 
 

 
 
 
Continurooster 
De eerste week continurooster zit erop. 
Het was voor iedereen een beetje wennen maar 
met de hulp van van “Brood en Spelen” hebben we 
allemaal een nieuw ritme gevonden.Ook voor de 
ouders is het natuurlijk even wennen, 
om naast het 10 uurtje ook een lunchpakket mee 
te geven. Goed om te weten dat we ook kleine 
koelkasten gaan aanschaffen voor iedere klas, 
zodat we bij binnnenkomst het eten/drinken gelijk 
kunnen opbergen. 
Verzoek: geef geen koolzuurhouderde drank of 
energy-drank mee en beperk snoep en koek. 
Contactpersoon Brood en Spelen: 

Danielle Stoel 
kardinaalalfrinkschool@broodspelen.nl 

 
Leuke “prietpraat” opgevangen bij de overblijf: 

 Kleuter krijgt te horen: 
”Jongeman wil jij even zitten op de wipkip”.  
Kleuter: “Ja juf, maar ik luister nog niet zo 
goed”. 

 
BSO KAS bestaat 2 jaar! 

Op 4 maart 
2019 zijn wij 
gestart met 20 
kinderen van 
de Kardinaal 
Alfrinkschool 
en inmiddels 
maken al bijna 

66 kinderen gebruik van de BSO. En wat hebben 
wij genoten van de kinderen én de ontwikkelingen 
binnen de school.  
Wij zijn trots dat wij als pedagogisch medewerkers 
en leerkrachten één team mogen vormen en met 
elkaar ervoor mogen zorgen dat de kinderen in 
een veilige, eenduidige 
omgeving mogen 
opgroeien.  
Op naar nog veel mooie 
jaren van samenwerking! 
 

Nieuwsbrief 10 

Vrijdag 5 maart 2021 
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