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Nieuwe leerlingen:  
We verwelkomen Jesper Verouden, Thijmen Lippold, Silke Koning, Dylan 
Rixtum en Aras Yilmaz bij ons op school. We wensen jullie een fijne schooltijd 
op de KAS. 
 
Aubade: 
Op woensdag 25 mei is de aubade voor de jarigen in de maand mei. Allemaal 
van harte gefeliciteerd.  
 
Groep 2 
We leren de letter j van jas, juf, jarige job.... 
 
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 schoolvoetbaltoernooi groep 6 
De jongens van groep 6 hebben gisteren in Hasselt hun Regiofinale gespeeld. 
Ze hebben dapper gestreden en het was tot het laatst erg SPANNEND, maar 
helaas zijn ze niet verder gekomen. Toch prima gedaan  jongens !! 
Alle coaches, moeders die de kleren hebben gewassen en alle supporters 
reuze bedankt !! 
 
Knvb schoolvoetbal regiofinale groep 7/8 
De jongens van groep 7/8 hebben gisteren de regiofinale gevoetbald in 
Coevorden. 
Tijdens de poulewedstrijden hebben ze 2x gewonnen en 1x gelijkgespeeld. Na 
de poulewedstrijden speelden ze de kruisfinale tegen OBS Angelslo. Wat was 

Kardinaal Alfrinkschool 

Geuzingerbrink 74 

7812 NX Emmen 

0591 658635 

kardinaalalfrinkschool@primenius.nl -journaal 



het spannend!!!! Ze kwamen met 1-0 achter en uiteindelijk was de eindstand 1-
1 met als gevolg dat ze penalty's moesten nemen. 
OBS Angelslo schoot ze er alle 5 in en wij hadden er jammer genoeg 1 gemist. 
Helaas dus niet door naar de districtsfinale.  Maar de jongens hebben erg goed 
gevoetbald. Knap gedaan jongens!!!  
Ook hier geldt: Alle coaches, moeders die de kleren hebben gewassen en alle 
supporters reuze bedankt !! 
 
Hoera feest in groep 7/8 
Op maandag 23 mei viert juf Marjan haar verjaardag in groep 7/8. De kinderen 
hoeven die dag geen eten en drinken mee te nemen voor in de pauze omdat er 
voor iets lekkers wordt gezorgd. Heel veel plezier allemaal en natuurlijk VAN 
HARTE GEFELICITEERD!!!!!!!! 
 
Feest juf Leidy en juf Lidy. 
KARDINAAL ALFRINK IN ROSSO 
Het is bijna zover.  
Nog even een overzicht. 
Het is tot en met morgen nog mogelijk geld in te leveren voor het cadeau voor 
juf Leidy en juf Lidy. 
Tot en met dinsdag 24 mei kunt u zich nog opgeven voor de voorstelling. We 
vragen met klem de briefjes hiervoor in te leveren (een geschreven briefje is 
ook prima). Zo krijgen wij goed inzicht van het aantal mensen dat de 
voorstelling bezoekt. Als blijkt dat we de voorstelling voor meer mensen open 
kunnen stellen is dat na dinsdag 24 mei nog mogelijk. U hoort dan zo spoedig 
mogelijk van ons.  
Ook voor het middageten, de pannenkoeken, vragen we meer 
ouders/verzorgers of opa’s/oma’s die voor ons pannenkoeken willen bakken. 
Tot nu toe hebben we nog niet genoeg…. 
Misschien een schort voor, pan uit de kast en lekker pannenkoeken bakken…… 
Ook hiervoor vragen we dit op een briefje kenbaar te maken zodat we weten 
hoeveel er gebakken wordt. 
 
Tot slot voor de voorstelling, zou het mooi zijn als alle kinderen in het rood 
kunnen komen. Dan pas wordt het echt een KARDINAAL ALFRINK IN ROSSO 
 
MR-Verkiezingen 
Enige tijd geleden is er een oproep geweest voor een nieuwe kandidaat voor de 
oudergeleding  van de Medezeggenschapsraad van de Kardinaal Alfrinkschool. 
Er zijn uiteindelijk drie kandidaten overgebleven.  
Vandaag krijgt ieder oudste kind van het gezin een brief mee met daarin de 
kandidaatstelling. 
Per gezin kunt u één stem uitbrengen.  
U kunt het strookje (zie brief) tot uiterlijk vrijdag 27 mei inleveren in de 
brievenbus op het podium. 
 
 



Nood oproep Europa Kinderhulp  
PERSBERICHT  
17 Mei 2016  
 
Noodoproep: Europa Kinderhulp zoekt nog twintig vakantiegezinnen  
 
Met de zomervakantie in aantocht luidt Europa Kinderhulp de noodklok. Er is 
een tekort aan vakantiegezinnen voor kansarme kinderen uit Duitsland, 
Frankrijk, België en Nederland. De regio Drenthe van Europa Kinderhulp is op 
zoek naar een twintigtal vakantiegezinnen die deze zomer nog ruimte in hun 
huis en hart hebben.   
Voor kinderen die  niet gewend zijn aan rust en regelmaat, zoals dat voor onze 
kinderen heel normaal is. Begrepen worden en dat er naar je geluisterd wordt is 
voor hen geen vanzelfsprekendheid. Even uit de rauwe, troosteloze 
werkelijkheid naar een arm om de schouder of een aai over de bol. Een 
waardevolle vakantie waarin ze onbezorgd kind kunnen zijn en even op adem 
kunnen komen.    
Hiervoor doet Europa Kinderhulp een beroep op u. Geen financiële bijdrage 
maar uw aanmelding als vakantiegezin.  
Aanmelden kan via onze Website www.europakinderhulp.nl of like ons op 
facebook..  
 
 

 

 
 

 


