
 

Agenda 
20-21-22 april Eind CITO -Groep 8 

23 april Koningspelen 

26 april Studiedag –leerlingen vrij 

27 april Koningsdag - vrij 

3 t/m 14 mei Meivakantie 

 
De laatste Nieuwsbrief 
Door de invoering van onze ouderapp Kwieb is de 
communicatie naar u als ouder/verzorger ook 
sneller en directer geworden. 
De berichten via de “Kwieb”-app zullen de 
nieuwsbrief vervangen. 
Alle ouders worden dan ook verzocht om deze 
Kwieb-app te activeren zodat u geen infomatie 
en/of activeiten gaat missen die via deze app met 
u zal worden gecommuniceerd. 
We zijn nu al heel blij dat er vele ouders deze app 
al hebben geactiveerd. 
 

 
Absentie meldingen 
Zoals in de brief van vorige week is 
vermeld, vragen wij u om de absentie én de 
betermelding van uw zoon/dochter vanaf voortaan 
via de app "Kwieb" door te geven.  
https://support.ziber.nl/hc/nl/articles/36000039815
8-Absentie-doorgeven 
De absentie- en betermelding komt dan direct bij 
de leerkracht van uw zoon/dochter binnen. Indien 
de reden van absentie niet bij de keuze opties in 
de app staat, verzoeken wij u contact op te nemen 
met de leerkracht via de mail of telefonisch 
(tel. 0182-619856).  
Ook meldingen over een positieve Corona 
testuitslag van uw kind of huisgenoot ontvangen 
wij graag telefonisch.  
Voor het aanvragen van een verlof i.v.m. uitvaart, 
huwelijk, religieuze reden of ander bijzonder verlof, 
moet u gebruik maken van het verlofformulier.  
Dit formulier staat op onze website  
vrijstellingsformulier-schoolbezoek  
Indien dit verzoek goedgekeurd wordt, zal de 
leerkracht de absentie voor 
u registreren. 

 
 
 

Vastenactie 
In de weken voor Pasen hebben heel veel 
kinderen meegedaan met de Vastenactie.  
De kraskaarten waren een groot succes. Met alle 
klusjes en karweitjes hebben wij 700 euro 
opgehaald voor het huis Lar Vicentino in Brazilië. 
Met het geld zal de keuken van het huis worden 
opgeknapt, zodat arme en hulpbehoevende 
ouderen een warme maaltijd kunnen krijgen.  
Wij zijn heel blij met het resultaat en willen alle 
kinderen, ouders, opa's, oma's, familie en vrienden 
bedanken voor hun hulp. 

De Paascommissie 
 
 

VACATURE OUDERGELEDING MR. 

Helaas zullen we in de MR na dit schooljaar 
afscheid moeten nemen van Peter Groot, zijn 
termijn als lid van de oudergeleding van de 
Medezeggenschapsraad van de KAS zit er op! 
Daarom zijn we via deze weg op zoek naar een 
nieuw lid voor de oudergeleding van de MR. 
Als MR van de KAS werken we nauw samen met 
leerkrachten en directie van de KAS om onze 
kinderen een mooie schooltijd te geven.  
Samen kijken we kritisch naar praktische, 
organisatorische en beleidszaken die binnen de 
KAS spelen en/of geregeld moeten worden.  
Binnen de MR zitten 3 leerkrachten en 3 ouders. 
De MR vergaderd zo’n 8x per schooljaar in de 
avond. 
Ben u enthousiast dan ontvangen we graag uw 
aanmelding mét motivatie en foto op 
mr.kardinaalalfrinkschool@degroeiling.nl, vóór 30 
april 2021. 

Aangezien Peter kenbaar heeft gemaakt zich 
opnieuw verkiesbaar te stellen, zal na 30 april 
2021 de mogelijkheid gegeven worden om te 
stemmen (als er andere ouders zijn die zich 
aanmelden), door alle ouders van de KAS.  
Meer informatie hierover volgt later. 
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Zuidplashof 1 - 2743 CR Waddinxveen  

tel. 0182 - 619856 
directie.kardinaalalfrinkschool@degroeiling.nl 

www.kardinaalalfrinkschool.nl 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsupport.ziber.nl%2Fhc%2Fnl%2Farticles%2F360000398158-Absentie-doorgeven&data=04%7C01%7Cinfo.KardinaalAlfrinkschool%40degroeiling.nl%7Ce761610d4f8b459b767908d8fa8192ef%7C89fc0ec78f8747c48869c321907f358a%7C1%7C0%7C637534781709071671%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=UjWXC3rNPpWOpYSaIVxB6dktRTl7%2F07UwabpGkmZCnw%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsupport.ziber.nl%2Fhc%2Fnl%2Farticles%2F360000398158-Absentie-doorgeven&data=04%7C01%7Cinfo.KardinaalAlfrinkschool%40degroeiling.nl%7Ce761610d4f8b459b767908d8fa8192ef%7C89fc0ec78f8747c48869c321907f358a%7C1%7C0%7C637534781709071671%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=UjWXC3rNPpWOpYSaIVxB6dktRTl7%2F07UwabpGkmZCnw%3D&reserved=0
tel:0182619856
https://kckas.nl/school/informatie/downloads/vrijstellingsformulier-schoolbezoek/
mailto:mr.kardinaalalfrinkschool@degroeiling.nl
http://www.kardinaalalfrinkschool.nl/
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsupport.ziber.nl%2Fhc%2Fnl%2Farticles%2F360000398158-Absentie-doorgeven&data=04%7C01%7Cinfo.KardinaalAlfrinkschool%40degroeiling.nl%7Ce761610d4f8b459b767908d8fa8192ef%7C89fc0ec78f8747c48869c321907f358a%7C1%7C0%7C637534781709081661%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=6Qu0cq2I2cETjlI4fjBEzV2747sMVMQHS6CqanL4Rdw%3D&reserved=0


   

 

 

 

100 dagen feest…!! 
Taal- en Rekendans Op dinsdag 
was het feest op de KAS! Het 100-
dagen feest. Ook bij de Taal- en 
Rekendanslessen ging juf Bianca 
met de kleuters met dit thema aan 
de slag: 
We gingen naar school op 
verschillende manieren: rennend, 
zwevend, roeiend,…  Na een 
begroeting met allerlei lichaamsdelen, ging we 
verder met getallen. We telden van 1 t/m 10; van 
laag naar hoog. En daarna weer terug. Dit 
combineerden we met beweging, door met ons lijf 
te laten zien wat laag en hoog is. 

 
Maar het was geen 10-dagen feest…er moest een 
0 bij: 100! We bespraken met elkaar de vormen in 
dit getal; een rechte lijn en twee cirkels.  
De leerlingen gingen vervolgens aan de slag om 
deze vormen met hun eigen lijf te maken; dat 
leverde bij de 0 soms hele ‘kunstwerken’ op.  En, 
waar feest is horen ook slingers. De kinderen 
hielden de vlaggenlijn vast en we gingen achter 
elkaar aan om dit af te wisselen met het laten 
wapperen van de slingers en het benoemen van 
de kleuren. Zo kwamen er dus al bewegend, 
dansend en zingend allerlei woorden, getallen en 
ruimtelijke begrippen aan bod. Wat was het leuk! 
Meer weten over Taaldans en Rekendans? Op 
Facebook en Instagram zijn onder de naam 
‘Taaldans en Rekendans Waddinxveen’ regelmatig 
allerlei leuke berichten te zien en te lezen. 

Hartelijke groet, 
Bianca Groenewegen van der Weiden 

  
 
 
 

 


