
 
 

 
 

Datum:  28  april 2016    Jaargang:  20                 Nummer:   34 

Afspraak voor de volgende periode:  
 

Spullen van jou, 
spullen van mij: 

zorg ervoor, dan blijven we blij! 
 
Bezoek van de inspectie: 
Afgelopen dinsdag is de inspectie bij ons op bezoek geweest. De beide dames 
(in verband met de schoolgrootte kwamen er twee inspecteurs) hebben de hele 
dag gekeken naar hoe wij ons onderwijs in alle facetten verzorgen, hebben 
gesprekken gevoerd met kinderen, ouders, een afvaardiging van de 
leerkrachten en met het zorgteam (interne begeleider en remedial teacher) + de 
directie. 
Dit alles, samen met het doornemen en beoordelen van alle documentatie die 
er van school is voor dit schooljaar, heeft hen doen besluiten om ons als school 
opnieuw het basistoezicht toe te kennen. Dit betekent, in ons geval, dat we op 
alle te beoordelen standaarden een voldoende hebben gescoord en dat er 
vanuit de inspectie geen reden is om een verscherpt toezicht in te stellen.  
In een slot gesprek met een afvaardiging van het bestuur en het team is ons dit, 
met de bijbehorende motivatie van hun besluit, medegedeeld. 
Wij zijn tevreden met dit besluit (er gebeuren heel veel goede zaken op school), 
maar hebben ook bemerkt, dat er zaken zijn die we in de komende jaren 
moeten aanpakken, om ons onderwijs nog beter te maken. 
Samengevat: tevreden, maar in de overgangsfase waarin we zitten (op weg 
naar gepersonaliseerd en gedigitaliseerd onderwijs) ook genoeg werk aan de 
winkel. 
 
Groep 2 t/m 8 Koningsspelen: 
Mede dankzij het (toch nog) zonnige weer en vooral de hulp van veel ouders 
zijn de Koningsspelen weer een succes geworden. We hebben een mooie, 
gezellige en zonnige dag gehad.  
 
Hoera, feest in groep 7A!! 
Meester Meijer viert morgen zijn verjaardag in groep 7A. Je hoeft dus geen 
‘fruit’ mee te nemen want voor iets lekkers wordt gezorgd. Van harte 
gefeliciteerd en heel veel plezier allemaal. 
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Atletiektoernooi groep 5A en 5B. 
Op woensdag18 mei gaat groep 5 naar het atletiektoernooi bij de Sperwers op 
sportpark Meerdijk. 
We zoeken voor de groepen 5A en  5B ouders die ons willen brengen en halen. 
Vertrek half 9, ophalen kwart voor 12.  
Opgave bij juf Anne-Marie of juf Margo. 
 
Informatieavond schoolkamp 2016: 
Op woensdag 18 mei a.s. is er om 19.30 uur een informatieavond op school 
voor de ouders van de kinderen van groep 5 (en ouders van kinderen uit groep 
6 of 7, die voor het eerst meegaan) met als onderwerp: Schoolkamp Ameland. 
Deze bijeenkomst duurt ongeveer 1 uur. 
 
Atletiektoernooi groep 6 t/m 8 
Op donderdag 26 mei gaat groep 6 t/m 8 naar het atletiektoernooi bij de 
Sperwers op sportpark Meerdijk. 
We zoeken voor de groepen 6A en 6B  ouders die ons willen brengen en halen. 
Vertrek half 9, ophalen kwart voor 12.  
Opgave bij juf Hermien en meester Anton. 
 
Groep 7 en 8 gaan op de fiets. Wie heeft zin en tijd om ons op donderdag 26 
mei te begeleiden naar en van sportpark Meerdijk? We vertrekken om kwart 
voor 9 en zijn om ongeveer 12.30 uur terug bij school.  
Graag opgeven bij de leerkrachten van groep 7 en 8. 
De groepen 7 en 8 blijven die dag ook over dus denk aan je lunchpakket. 
 
Knvb schoolvoetbal regiofinale. 
Onze beide jongensteams ( groep 6 en groep 7/8) zijn door naar de regiofinale 
op woensdag 18 mei op het sportpark van Germanicus in Coevorden. 
Helaas wordt het programma pas in de meivakantie bekend gemaakt. 
Zorg ervoor dat je woensdagmiddag 18 mei vrij houdt : het programma krijgen 
jullie dinsdag 17 mei. 
Alvast heel veel succes en plezier toegewenst ! Hup KAS, op naar de volgende 
ronde. 
 
Verkiezingen voor het ouderdeel van de MR (medezeggenschapsraad): 
Tot onze grote verrassing zijn er meerdere aanmeldingen binnengekomen.  Er 
zullen dus verkiezingen moeten worden gehouden. Ik verzoek alle ouders, 
die zich hebben aangemeld en nog steeds belangstelling hebben,  uiterlijk 
dinsdag 17 mei een document aan te leveren met daarin een stukje over 
zichzelf en een motivatie waarom u in de MR wilt. 
Wij gaan dit document dan inzetten voor de verkiezingen. 
U kunt dit document sturen naar: mr.kardinaalalfrinkschool@gmail.com 
 
Groep 7A en 7B praktisch verkeersexamen: 

mailto:mr.kardinaalalfrinkschool@gmail.com


Op donderdag 19 mei hebben de kinderen van groep 7A en 7B het praktisch 
verkeersexamen. 
Wij zijn op zoek naar 2 hulpouders die op deze ochtend willen helpen.  
De hulpouders dienen zich op de dag van het examen tussen 08.15 uur en 
08.30 uur te melden bij de start (garage Q-Buzz). 
Het examen begint om 08.45 uur en duurt tot ongeveer 12.00 uur. 
Ook vragen wij ouders die met ons mee willen fietsen. 
Graag opgeven bij meester Harm-Jan, juf Wilma of juf Marjan. 
 
 
LOT-controle groep 1 t/m 8: 
Na de vakantie houden we de laatste grote luizencontrole van dit schooljaar 
Op dinsdag 17 mei voor de groepen 1 en 2, 
woensdag 18 mei voor de groepen 3-4-5 en 
donderdag 19 mei voor de groepen 6-7-8. 
Wilt u er aan denken dat er geen GEL en INGEWIKKELDE kapsels in het haar 
zitten? 
Bedankt voor uw medewerking. 
 
Vervanging: 
In de groepen van juf Leidy en juf Lidy zullen tot aan het eind van het schooljaar 
respectievelijk gaan werken: juf Annebeth (Wiggers) en juf Caroline (Kraan). 
Juf Miranda zal na de meivakantie op dinsdag worden vrij geroosterd om mee 
te helpen bij directietaken. Zij zal in groep1A worden vervangen door juf Simone 
(Prins). 
 
 

 

 
 

 


