
 
 

 
 
 

Datum:  1 december    2016                     Jaargang:  21                        Nummer:   14 

Nieuwe leerlingen: 
We verwelkomen Azra Kilic bij ons op school. We wensen je een fijne schooltijd 
op de KAS. 
 

Pietengym: 
Maandag hebben alle leerlingen van groep 3, 4 en 5 flink kunnen oefenen om 
een hele goeie PIET te worden. Er was een heel circuit uitgezet, over daken 
lopen, door schoorstenen kruipen, gooien van (nep)cadeautjes…en nog veel 
meer. En er was 1 hoofdgympiet aanwezig….Piet Ilona Schuddebeurs, die alles 
goed in de gaten hield. Heel hartelijk bedankt voor deze pietengymles!!! 
 
FEEST!!: 
Sinterklaas is jarig en hij viert dit jaar zijn verjaardag bij ons op school. De hele 
school is al in feeststemming en menig groep heeft Wellespiet geholpen met 
taartjes te bakken.…. Zo af en toe rook het in school naar de warme bakker….. 
We hopen op heerlijk decemberweer en maken er een gezellige verjaardag 
van. 
 
Groep 3, 4 en 5 - Vervoer naar de Grote Kerk: 
We bedanken alle ouders/verzorgers die ons naar de Grote Kerk in Emmen 
hebben gebracht. Per auto of als begeleiding op de fiets. 
Zonder uw hulp kunnen we niet meedoen aan deze activiteiten!! Heel hartelijk 
bedankt. 
 
Groep 5B, LOT: 
Woensdag 7 december is er een her-controle voor groep 5B. Let op kapsels, 
gel etc. 
 
Kinderwoorddienst: 
Zondag 4 december is er om 10.00 uur een kinderwoorddienst in de 
Pauluskerk. 
We willen alle kinderen van harte uitnodigen om hierbij aanwezig te zijn. 
Thema van deze bijeenkomst is: Advent. 
 
Kindertoonkunstkoor op Drents Liedtiesfestival: 
Op de zaterdagen 3, 10, 17 en 24 december wordt op RTV Drenthe het “Drents 
Liedtiesfestival” uitgezonden. 

Kardinaal Alfrinkschool 
Geuzingerbrink 74 
7812 NX Emmen 
0591 658635 
kardinaalalfrinkschool@primenius.nl 

-journaal 



Het KinderToonkunstKoorEmmen heeft hieraan succesvol meegedaan. 
Kijk op 10 december, voorronde 2,  en op 24 december,  de finale, dan zie je dit 
Kinderkoor uit Emmen optreden.  De uitzendingen beginnen om 19.30 u. 
Je kunt ook lid worden van dit koor. Het koor bestaat inmiddels uit 23 kinderen. 
 
Vrije dagen in januari: 
Op dinsdag 17 januari volgt de onderbouw de Scholings-dag "De hoek in". De 
kinderen van groep 1 en 2 zijn daarom die dag vrij. 
Op woensdag 18 januari volgt het hele team de vervolgcursus van de 
Kanjertraining. Daarom zijn alle kinderen van groep 1 t/m 8 die morgen vrij.  
 
Gevraagd: 
Plastic tassen voor juf Margo. 
 
Verkeersouder(s): 
Op donderdag 22 december a.s. hebben we onze jaarlijkse kerstviering. Uit 
ervaring weten we dat dan veel ouders hun kind(eren) en het heerlijk 
klaargemaakte eten met de auto naar school brengen.  
Voor dat moment, van 16.30 – 17.00 u., zijn we op zoek naar twee ouders die 
bij school het verkeer in goede banen willen leiden. Wie dit op zich wil nemen 
kan zich melden bij meester Heemskerk. 
 
Vrijdag 23 december: 
Vrijdag 23 december, de laatste dag voor de kerstvakantie, zijn alle kinderen 
om 12.00 u. vrij! 
 
Voedselbank: 
Dit jaar doet onze school mee aan de ‘Voedselbank-actie’ van RTV drenthe. 
Vanaf volgende week woensdag zijn we inzamelpunt. Uw oudste kind krijgt over 
de actie vandaag een flyer mee. 
 
GTV-Emmen: 
Gymnastiek & Turnvereniging Emmen onderzoekt of er bij de doelgroep 30 – 50 
jarigen voldoende belangstelling is om op sportief gebied iets te organiseren 
binnen hun vereniging. Heeft u hier belangstelling voor, ga dan naar hun 
website: www.gtv-emmen.nl.  
 
 
Verzuimregister: 
Onderstaand bericht is namens ons bestuur opgesteld voor de scholen die 
horen bij de Stg. Primenius. 
 
Met ingang van 1 april 2017 zijn alle scholen verplicht het verzuim van een 
leerling te registreren in het zogenaamde Verzuimregister. 
Dit geldt in ieder geval tot het 16e levensjaar van een leerling. 
  
 

http://www.gtv-emmen.nl/


De registratie kan gaan over geoorloofd verzuim, zoals 
-          Ziekte 
-          Verzuim op basis van verleend verlof. 

Dit verlof kan slechts éénmaal per schooljaar worden toegekend voor 
maximaal 10 dagen. Het wordt alleen toegekend als ouders kunnen 
aantonen dat zij alle schoolvakanties niet in staat zijn om een 
aaneengesloten periode van 14 dagen als gezin op vakantie te gaan. De 
directeur van de verleent toestemming voor dit verlof aan de ouders. De 
eerste 2 weken na de zomervakantie kan geen toestemming worden 
verleend. 

-          Verzuim op basis van gewichtige redenen. 
Hiervoor dient de ouder een verzoek in bij de directeur van de school. Dit 
verzuim geldt voor maximaal 10 schooldagen. 
  

Ongeoorloofd verzuim dat de scholen, naast registratie in het Verzuimregister, 
moeten melden aan de Leerplichtambtenaar is 

-    Meer verzuim dan 16 uur in vier weken. (Of bij minder uren, als de school 
vermoedt dat het verzuim te maken heeft met achterliggende problemen 
van de leerling) 

-   Langdurig verzuim van meer dan 4 weken zonder geldige redenen 
-   Luxe verzuim 

Hiervan is sprake als een leerplichtige buiten de schoolvakanties om op 
vakantie gaat 

-   Thuiszitter en absoluut verzuimer 
Wie zijn niet op een school ingeschreven of komen niet opdagen, terwijl 
ze wel ingeschreven staan. 
  

Meer informatie over het Verzuimregister is te vinden op de website van DUO 
(dienst uitvoering onderwijs van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap), www.duo.nl. 
 
 
 
 
 

http://www.duo.nl/

