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Inspectiebezoek: 
Dinsdag 26 april a.s. krijgen we op school de hele dag bezoek van de inspectie. 
Dit bezoek hoort bij een 4-jarige cyclus, waarbinnen de inspectie kijkt of de 
zaken die we aanpakken volgens plan verlopen en of de resultaten boven de 
norm liggen. 
Bij dit bezoek hoort, naast klassenbezoeken en gesprekken met het team en 
het bestuur, ook een gesprek met een 6-tal kinderen (door loting uit de groepen 
6, 7 en 8 gekozen) en een 5-tal ouders (gekozen uit de verschillende 
geledingen). De feedback die ons dit uiteindelijk oplevert zullen we inzetten, om 
onze school naar een nog beter niveau te krijgen. 
 
Groep 2 t/m 8 Koningsspelen: 
Morgen zijn voor de kinderen van groep 2 t/m 8 de Koningsspelen 
georganiseerd. Mede dankzij de hulp van ouders kunnen alle spelletjes 
gespeeld worden. Heel veel  plezier op Koningsdag!!!  
 
Avond4Daagse 2016:  
Vorige week hebben de kinderen de aanmeldbrieven voor de Avond4Daagse 
meegekregen. 
Wij vinden het erg vervelend te moeten vertellen, dat wij na het uitdelen van de 
aanmeldingsbrieven te horen hebben gekregen dat de kosten van deelname 
voor de Avond4daagse verhoogd zijn. Hierdoor zijn de bedragen die op de 
aanmeldingsbrieven staan niet juist. 
Wij willen u als ouder / verzorger verzoeken bij de opgave van uw kind/kinderen 
rekening te houden met deze wijziging, zodat wij het juiste bedrag voor de 
inschrijving kunnen afdragen bij de aanmelding van onze groep. 
De juiste bedragen voor ons als groep zijn: 
Voor vier avonden lopen € 4,50 p.p. (vanaf groep 3) 
Voor één avond lopen € 4,00 p.p. (groep 1 en 2) 
Heeft u vragen dan kunt u contact op nemen met Ilona Schuddebeurs Tel. 
642928.  
Aanmelden kan tot en met a.s. dinsdag 26 april. 
Vul de aanmeldbrief in, doe gepast geld in een envelop en lever deze bij de 
leerkracht in. 
  
Werkgroep Avond4Daagse 

Kardinaal Alfrinkschool 

Geuzingerbrink 74 

7812 NX Emmen 

0591 658635 

kardinaalalfrinkschool@primenius.nl -journaal 



 
5B: Als een vis in het water…..Jasmijn Sterken……. 
Als een vis in het water... 
 
Jasmijn Sterken (groep 5B) is, samen met haar zus Lotte-Lynn (groep 8B), 
fanatiek bezig met de zwemsport bij Zwemvereniging De Kikker. Afgelopen 
maand zijn er dan ook weer de nodige wedstrijden geweest waaronder de 
Pieter Cup te Eindhoven op 9 april. Samen met een klein groepje andere 
enthousiaste zwemmers, waaronder ook Saule Westra (groep7B) en Lotte-
Lynn, mocht ze zwemmen in het Pieter van den Hoogenband Stadion te 
Eindhoven. Pieter (voormalig drievoudig Olympisch Kampioen) was er ook en 
ze zijn samen met hem op de foto geweest! 
Daarna heeft Jasmijn een super PR gezwommen op de 50 rugslag. 
Was een feestje!! Evenals afgelopen weekend in Leek waar de afsluitende 
wedstrijd van de verenigingscompetitie van dit seizoen heeft plaatsgevonden  
(met o.a. ook Darius Westra en Dylani van den Top). Weer 2x een toptijd 
behaald en samen met de hele club naar een promotie gezwommen..... 
 
Atletiektoernooi groep 5A en 5B. 
We vragen nog ouders die ons op woensdag18 mei naar het atletiektoernooi bij 
de Sperwers op sportpark Meerdijk willen brengen. 
Vertrek half 9, ophalen kwart voor 12.  
Opgave bij juf Anne-Marie of juf Margo. 
 
Nog even voorstellen, juf Wilma en juf Inge. 
Mijn naam is Wilma van der Linde. Vanaf 7 maart ben ik de vervanger van juf 
Kirsten in groep 7/8 en 4C. Ik ben 22 jaar en woon in Ommen. In mijn vrije tijd 
vind ik het leuk om foto’s te maken en te zwemmen. De eerste weken op de 
Kardinaal Alfrinkschool zijn voorbij gevlogen. We hebben hard gewerkt, maar 
ook veel plezier gemaakt. Zo hebben we gewerkt aan het project Engels & 
Muziek, maar hebben we ook de geboorte van Mila gevierd en voor haar een 
mooie slinger gemaakt. Ik hoop de komende tijd met de groepen nog veel 
mooie en leuke momenten mee te maken. 
 
Mijn naam is Inge Hoving. Ook ik ben vanaf 7 maart werkzaam op de 
Kardinaal Alfrinkschool. Ik ben de juf van de instroomgroep. Ik ben 23 jaar en 
kan elke dag lopend naar school! In mijn vrije tijd voetbal ik graag, vind ik het 
leuk om te winkelen en kan ik uren op Pinterest kijken naar leuke 
knutselwerkjes voor in de klas.. In de eerste weken is er al een aantal nieuwe 
kinderen bijgekomen in groep 1, dit vinden we enorm gezellig! Tot aan de 
zomervakantie komen er nog nieuwe kinderen bij. Door te zingen, spelen en 
werken leren wij elke dag veel nieuwe dingen. We maken er een leuke tijd van 
met de klas!  
 
Tamariki: 
Deze week komt er ook een nieuwsbrief van Tamariki. Deze wordt als bijlage 
bijgevoegd. 



 
Brede-school-activiteit: Skate en skeelerinstuif, doe jij ook mee?! 
Op de bredeschool activiteitenladder staat de activiteit “skate en skeelerinstuif”. 
Hiervoor hebben zich wel al wat kinderen aangemeld, maar hebben we nog 
plek voor heel veel meer kinderen. Vandaar bij deze nog een oproep: Lijkt het je 
leuk om nog mee te doen en heb je je niet opgegeven? Kom dan gewoon langs 
en meedoen op maandag 2 mei (meivakantie). 
Wat:  Skate en skeeler instuif 
Wanneer:  Maandag 2 mei (meivakantie) 
Hoe laat:  13.30-14.30 uur kinderen uit groep 3 t/m 5 

14.30-15.30 uur kinderen uit groep 6 t/m 8 
Kosten:  0,50 eurocent (daar te betalen als je mee komt doen zonder 

opgave) 
Waar:  MFS De Kuil, Geuzingebrink 
Extra info:  Eigen skeelers mee mag. Lange broek en shirt met lange mouwen 

verplicht! 
 
4x4 straatvoetbaltoernooi 
Op maandag 9 mei (E-pupillen) en dinsdag 10 mei (D-pupillen) vindt de 
voorronde van het 4x4 straatvoetbaltoernooi plaats voor jouw wijk of dorp 
waarin jij woont. Vind je het leuk om te voetballen? Maak dan een team met 
minimaal 4 en maximaal 6 kinderen, bedenk een leuke teamnaam en meld je 
uiterlijk vrijdag 29 april 2016 aan door een mail te sturen naar bsc2@emmen.nl. 
Vanuit de voorronde kun je je plaatsen voor de Emmense Finale op woensdag 
1 juni. 
Bij voldoende aanmeldingen spelen meisjes in een aparte meisjespoule en 
gemengde teams/jongens in een aparte jongenspoule. 
Voor wie:   E-pupillen: alle jongens en meisjes geboren in 2005 en 2006 
D-pupillen:  alle jongens en meisjes geboren in 2003 en 2004 
Wanneer:   E-pupillen: maandag 9 mei (meivakantie) 
D-pupillen:  dinsdag 10 mei (meivakantie) 
Hoe laat:   12.45u aanmelden, 13.00-15.30u toernooi 
Kosten:   Gratis 
Waar:   Stadion FC Emmen 
Door wie:   Buurtsportcoaches Gemeente Emmen 
Extra info:   Teambegeleider van 18+ is verplicht 


