
 
 

 
 
 

Datum:  2 februari  2017                     Jaargang:  21                        Nummer:   21 

 
Nieuwe leerlingen: 
We verwelkomen Alessia Locci bij ons op school. We wensen je een fijne 
schooltijd op de KAS. 
 
Groep 1 
Hoera voor juf Kim. Juf Kim heeft groen licht gekregen om volgende week met 
haar LIO-stage te mogen starten. Dat betekent dat ze op maandag, woensdag 
en donderdag zelfstandig de groep heeft. Juf Miranda zal, in de meeste 
gevallen, op de achtergrond aanwezig zijn. We hebben er alle vertrouwen in dat 
dit goed gaat komen en wensen haar een fijne LIO-periode. Juf Marianca is er 
op dinsdag. 
 
Groep 1A/2A 
Vorige week is juf Annemieke geopereerd aan haar hand. De operatie is goed 
verlopen en de komende periode zal juf Annemieke nodig hebben om te 
herstellen. Gelukkig hebben we juf Elly en juf Annelie bereid gevonden om juf 
Annemieke te vervangen. We wensen juf Annemieke een spoedig herstel! 
 
5B: LOT-controle. 
Op woensdag 8 februari is er een hercontrole van het LOT voor groep 5B.  
Wilt u zorgen dat er geen ingewikkelde kapsels en gel in de haren zitten?  
 
Mededeling 20 minutengesprekken groep 8: 
De 20 minutengesprekken voor groep 8 vinden in de week van 6 maart plaats. 
Verdere informatie volgt.  
 
Hoe laat gaat de school open…. 
Het valt ons op dat de kinderen steeds vroeger de school binnen komen. We 
willen u als ouder erop attenderen dat de kinderen vanaf 8.15 uur naar binnen 
mogen. ’s Middags mogen de kinderen, die thuis eten, vanaf 12.50 uur weer op 
het plein en/of veld spelen. Tot die tijd is het plein/veld voor de overblijfkinderen. 
 
10-minutengesprekken 
Morgen is de laatste dag dat u zich kunt inschrijven voor de 10-
minutengesprekken. De lijsten hangen bij elke groep. Vanaf maandag worden 
de ouders, die zich niet hebben ingeschreven, ingedeeld. Vervolgens krijgt u 

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

-journaal 



het overzicht. 
Het gesprek wordt deze keer gevoerd zonder dat uw kind hierbij aanwezig is.  
Wel is het van belang dat u (vanaf groep 4) de iPad van uw kind, inclusief 
inloggegevens en wachtwoord van Snappet meebrengt! De leerkracht kan u 
dan wegwijs maken in de rekenrapportage. 
De gesprekken vinden plaats op 13 en 14 februari. 
 
Rapporten: 
Wilt u het rapport inleveren als dit nog niet is gebeurd? 
 
Schoolproject: 
Het schoolproject heeft dit jaar het onderwerp “Techniek”. Op maandag 6 maart 
begint het project en wordt op donderdag 16 maart afgesloten met een 
inloopavond. 
Tip: Noteer deze datum alvast in uw agenda zodat u deze avond niet mist….!! 
Verdere informatie in een volgende nieuwsbrief. 
 
Automatische incasso’s: 
Indien u een automatische incasso voor uw kind eenmaal hebt ingevuld en 
hij/zij gaat weer mee op schoolreisje, dan hoeft u niet opnieuw zo’n formulier in 
te leveren. We gebruiken dan het formulier dat al in ons bezit is. Ditzelfde geldt 
uiteraard voor de kinderen die op schoolkamp gaan. Heeft u zo’n formulier 
ingeleverd, dan blijft dit geldig tot en met groep 8. 
Weet u niet meer zeker of u al in een eerder stadium een formulier hebt 
ingeleverd, vraag het dan even aan meester Heemskerk. 
 
Vervangingen: 
Onderstaand bericht ontvingen we van Slim, ons uitzendbureau voor 
leerkrachten en onderwijsassistentes. Het geeft aan hoe moeilijk het inderdaad 
momenteel is om vervangers te krijgen. Het gevolg is dat ook wij, ondanks dat 
we soms met allerlei kunst- en vliegwerk de groepen laten doordraaien, een 
enkele keer een groep naar huis moeten sturen. 
 
Beste schooldirecteur, 
  
Wij merken dat deze week het aantal aanvragen voor vervanging vanwege zieke explosief is toegenomen. Het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft ook officieel een griepepidemie vastgesteld. Als 
bemiddelaar zetten wij, zoals u van ons gewend bent, alles op alles om alle aanvragen in te kunnen vullen. Wij 
willen u laten weten dat wij alle beschikbare vervangers (invallers en poolers) benaderen en waar nodig 
informeren. Uiteraard streven wij altijd naar het kunnen oplossen van elke aanvraag die wij binnen krijgen, 
maar wij moeten ook realistisch zijn en willen daarom ook aangeven dat wij tijdens deze periode regelmatig 
aanvragen zullen moeten afbellen omdat er geen vervanger beschikbaar is. Wij zijn ons er van bewust dat u 
graag zo snel mogelijk wilt weten wat de status van uw aanvraag is. Wij zullen u dan ook zo goed mogelijk op 
de hoogte houden en laten weten wanneer een aanvraag niet gaat lukken. 
   
Met vriendelijke groet, 
  
Boukje Veldman – van der Veen 
Directie 


