
 
 

 
 
 

Datum:  22 september 2016                        Jaargang:  21                        Nummer:   5 

Afspraak voor de komende periode: 
 

Zegt een ander iets, 
zeg dan even niets! 

 
Nieuwe leerlingen: 
We verwelkomen Caleb Conen bij ons op school. We wensen je een fijne 
schooltijd op de KAS. 
 
Hoera FEEST: 
Volgende week zijn juf Dianne en meester Heemskerk jarig. Van harte 
gefeliciteerd en hele fijne dagen gewenst. 
 
Studie-2-daagse en algemene ouderavond: 
Op donderdag 29 en vrijdag 30 september a.s. heeft het hele team de 
Kanjertraining. Een training die we volgen om met elkaar te werken aan een 
nog beter schoolklimaat. Die 2 dagen hebben de kinderen dus vrij. 
Op dinsdag 4 oktober (de officiële stukken en uitnodiging volgen nog) is dan de 
algemene ouderavond, die naast het jaarlijkse zakelijke deel, gekoppeld is aan 
de Kanjertraining. Want ook u als ouder/verzorger kunt bijdragen aan het 
slagen van deze manier van omgang. Tijdens deze avond wordt u hierover 
geïnformeerd. 
 
Kinderwoorddienst Pauluskerk 
Namens de werkgroep Kind en Liturgie worden alle kinderen uitgenodigd voor 
de kinderwoorddienst van zondag 2 oktober. Het thema van deze zondag is 
"Geef ons meer geloof". De dienst begint om 10.00 uur en vindt plaats in de 
Pauluskerk aan de Meerstraat 2 te Emmen. 
Graag tot dan!  
 
LOT-controle: 
Op dinsdag 27 september is er een LOT controle voor de groep van juf 
Annemiek en juf Inge en voor de groep van meester Anton. 
Let u even op de kapsels...gel... 
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Gezocht! 
Op de Kardinaal Alfrinkschool willen we de geluidsoverdracht bij het podium 
verbeteren d.m.v. bijvoorbeeld richtmicrofoons. 
Is er iemand van de ouders die hier misschien verstand van heeft of aan 
richtmicrofoons kan komen om eens uit te proberen? 
Dan graag contact opnemen met Paul. 
 
Het informatiebulletin: 
Vandaag krijgen alle oudste kinderen van het gezin het jaarlijkse 
informatiebulletin mee naar huis.  
 
Lichtbrigade (herhaald bericht): 
In aanloop naar de wintertijd is het verstandig om de fietsverlichting goed te 
controleren. 
Op donderdag 13 oktober zal dit de hele dag op school door de lichtbrigade 
gebeuren. De lichtbrigade moet gevormd worden door ouders. 
Wie van u wil deelnemen aan de lichtbrigade? Zonder een lichtbrigade kan 
deze activiteit van Veilig Verkeer Nederland niet doorgaan. Wij hopen op veel 
hulp (zonder hulp van ouders/grootouders kan de keuring niet doorgaan!!)! U 
kunt zich voor de lichtbrigade opgeven bij de leerkracht van uw kind. 


