
 
 
 
 
 
 
 

Datum:  28  januari 2016    Jaargang:  20                 Nummer:   22 

Afspraak voor deze periode:  

Lachen is fijn, 

uitlachen doet pijn. 

 

Nieuwe leerlingen: 

We verwelkomen Eliza Cordes, Noah Jipping en Dilara Sertyüek bij ons op school. We 

wensen jullie een fijne schooltijd op de KAS. 

 

Aubade: 

Morgen, 29 januari is de aubade voor alle jarigen in januari. Ook ouders die even 

blijven staan worden uitgenodigd met de kinderen mee te zingen. 

 

Schooltijden: 

We hebben u vorig schooljaar gevraagd de kinderen niet te vroeg naar school te sturen 

of te brengen. Voor ’s morgens is de school open vanaf 08.15 u. en ’s middags vanaf 

12.50 u. Wilt u hier, voor zover van toepassing, aan denken? Vast bedankt. 

 

Groep 8: Techniekmiddagen Terra: 
Dinsdag 2 februari  gaan de leerlingen van groep 8 voor de 2e keer naar een 

techniekmiddag van het Terra. 

De leerlingen worden deze middag om 13.00 uur verwacht bij het Terra en mogen om 

ongeveer 15.00 uur vanuit het Terra naar huis.  

De andere data voor deze techniekmiddagen zijn: 23 februari, 8 maart en 17 mei. 

In deze techniekcarrousel maken de leerlingen kennis met de volgende vaardigheden: 

Groen, houtbewerking, bloemschikken, consumptief en metaalbewerking  

Wij hopen op leerzame middagen! 

 

Kinderwoorddienst 

Namens de werkgroep Kind en Liturgie worden alle kinderen uitgenodigd voor de 

kinderwoorddienst van zondag 7 februari. Het thema van deze zondag is "Een 

wonderlijke roeping”. 

De dienst begint om 10.00 uur en vindt plaats in de Pauluskerk aan de Meerstraat 2 te 

Emmen. 

Graag tot dan! 

 

Carnaval: 

Op dinsdagmiddag 9 februari vieren we met de school carnaval. De kinderen mogen  

’s middags verkleed naar school komen. 
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Schoolkamp Ameland: 

Vandaag krijgen alle kinderen van groep 5 t/m 8 de eerste brief (in mei volgt nog een 

brief met de lijst met benodigdheden) mee.  

 

10-minutengesprekken: 

Komende week krijgt u weer een uitnodiging voor de 10-minutengesprekken. Houdt u 

daar vast rekening mee in uw agenda. De gespreksmomenten zijn op maandag 15 en 

dinsdag 16 februari. 

 

Studiemiddag: 

Woensdag 3 februari is er een studiemiddag (van 14.00 – 17.00 u.) voor het hele team in 

Veendam. ’s Morgens is er gewoon school voor alle groepen. 


