
 
 

 
 
 

Datum:  9 februari 2017                     Jaargang:  21                        Nummer:   22 

De afspraak voor de komende periode: 
 

Lachen is fijn, 
uitlachen doet pijn! 

 
Nieuwe leerlingen: 
We verwelkomen Fajah Potts bij ons op school. We wensen je een fijne 
schooltijd op de KAS. 
 
Kanjer info. 
Ervaring van groep ….. 
Voor groep 1 zijn KANJER-oefeningen samen doen best wel spannend. 
Iedereen mag zichzelf zijn en heeft een witte pet op bij de keuzes. Eén oefening 
viel erg in de smaak. In tweetallen figuren maken op elkaars rug. Het werd 
helemaal stil in de klas. Een aantal kinderen was zo ontspannen (vol 
vertrouwen op de ander) dat ze helemaal voorover gingen hangen. Ze deden 
het echt fantastisch samen en hebben elkaar weer beter leren kennen!! We zijn 
erg trots op onze kanjers. 
Juf Marianca, juf Kim, juf Miranda. 
 
Aubade 
De aubade voor de jarigen in de maanden januari en februari is op woensdag 
15 februari. Allemaal (nog of alvast) van harte gefeliciteerd. HIEP HIEP 
HOERA! 
 
Feest in groep 6B/7B 
Op vrijdag 17 februari is het feest in groep 6b/7b. Meester Anton viert dan zijn 
verjaardag. Voor wat lekkers wordt gezorgd, dus de fruittas hoeft niet mee. 
 
Feest in groep 5A: 
Op vrijdag 17 februari is het feest in groep 5A. Juf Hilde viert dan haar 
verjaardag. Voor wat lekkers wordt gezorgd, dus de fruittas hoeft niet mee. 
 
 
Rapport: 
Vandaag krijgen alle kinderen het rapport mee naar huis. 

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

-journaal 



Nogmaals: 10-minutengesprekken: 
Inmiddels heeft u allemaal een overzicht gekregen, wanneer en bij wie u een 
10-minutengesprek heeft. 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. 
 
Nogmaals: douchen na de gymles: 
Afgelopen dinsdag hebben we in de teamvergadering opnieuw gesproken over 
‘douchen na de gymles’.  
Wij blijven voorstanders van het opfrissen na de gymles, maar het organiseren 
vraagt zoveel van de leerkrachten, dat we hebben besloten dat het aan u en uw 
kind zelf is of er wordt gedoucht na de gymles. 
 
Ter herinnering: kinderen die deodorant meenemen, denk eraan:  

- Geen flacon op drijfgas en 
- Geen glazen flesjes! 


