
 
 
 

Datum:  6  april  2017                     Jaargang:  21                        Nummer:   29 

 
Nieuwe leerlingen: 
We verwelkomen Nora Bults en Milan Pieters bij ons op school. We wensen 
jullie een fijne schooltijd op de KAS. 
 
Kanjerinfo.  
Groep 6B/7B.  
Het pettenkwadrant, kent u dat? We gebruiken voor het aangeven van gedrag 
petten met verschillende kleuren. Een zwarte pet is erg dominant, een rode pet 
betekent dat je té grappig doet. Vertoon je veel gele petten gedrag, dan trek je 
je eigenlijk te veel terug, maar alle combinaties zijn ook mogelijk met een wítte 
pet. De witte pet staat voor vertrouwen: wit met zwart is niet de baas zijn, maar 
wel de leiding nemen. Wit met rood is een leuk grapje maken, waarbij je de 
ander niet kwetst. Wit met geel betekent dat je zorgzaam bent voor een ander. 
Bij het pettenkwadrant krijgt elk kind een blokje. Eén van de kinderen vraagt 
aan de groep "hoe vinden jullie dat ik overkom? Welke kleur pet laat ik het 
meest zien in mijn gedrag." De kinderen geven middels hun blokje aan hoe ze 
hem/haar ervaren en dat is vaak de start voor een goed gesprek, met tips om 
maar vooral in het "witte pettenkwadrant" te blijven. Soms verrassend, soms 
ook confronterend, maar altijd respectvol en goed. Groep 6B/7B is hier al flink 
mee aan de slag!  
 
Kanjerinfo algemeen: 
In de teamvergadering hebben we een tussenevaluatie gehouden voor wat 
betreft het handen geven aan het begin van de dag. We merkten dat er wel wat 
verschillen zaten in hoe dat in de diverse groepen gebeurde tot nu toe 
(afhankelijk van bijv. pleinwacht, kleuters in de kring, een ouder die iets wil 
vragen/zeggen, enz.). We hebben met elkaar afgesproken, dat de kinderen ’s 
morgens als ze in de klas komen, naar de leerkracht toegaan om een hand te 
geven. 
 
Gevonden voorwerpen: 
Inmiddels puilt de mand met gevonden kledingstukken uit. Tot en met maandag 
a.s. heeft u de tijd om te kijken of er nog iets van een van uw kind(eren) in zit. 
Daarna brengen we het weg naar een kledingbak. 
 
Betaling schoolreisje/schoolkamp: 

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

-journaal 



Op 27 april a.s. zal de eerste batch van automatische incasso’s worden 
uitgevoerd. Dat betekent voor de ouders van de kinderen van groep 4A + B, gr. 
5A + B en gr. 6A + B (die een formulier automatische incasso hebben 
ingeleverd) dat het bedrag van de opgegeven rekening zal worden 
afgeschreven.  
Batch no. 2 zal dan op 27 mei plaatsvinden voor de overige groepen. 
 
Avond4daagse nieuws: Hallo ouders/verzorgers, 
Wij, van de avond4daagse-commissie, zijn al weer druk met de voorbereidingen 
bezig. De datum van de Avond4daagse is inmiddels bekend, deze is in week 22 
van 29 mei t/m 2 juni 2017, dus schrijf deze data vast in uw agenda.  
De inschrijfformulieren zullen zo spoedig mogelijk met uw kind mee naar huis 
worden gegeven. Mocht u nog een rood KAS-shirt in de kast vinden van uw 
kind wilt u deze dan nog inleveren bij de leerkracht. 
Sportieve groeten,  
de Avond4daagse-commissie. 
 
Feest in groep 2A 
Hoera, juf Elly is jarig. Ze viert vrijdag 7 april haar verjaardag in groep 2A. De 
kinderen hoeven geen eten en drinken mee te nemen, want voor iets lekker 
wordt gezorgd. Van harte gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag gewenst. 
HIEP HIEP HOERAAAAA!! 
 
KNVB-Schoolvoetbaltoernooi 
Vrijdag 14 april is er weer het KNVB schoolvoetbaltoernooi. De wedstrijden 
worden gespeeld op de velden van sc Angelslo aan de st Gerardusstraat 250 in 
Emmen. Wij doen mee met een elftal van jongens uit groep 8, een 7-tal van 
meisjes uit groep 8 en een 7-tal van jongens uit groep 6. 
Voor als u wilt komen aanmoedigen volgen hieronder de wedstrijdtijden: 
Jongens groep 8: 09.30 u, 11.00 u en 12.30 u. veld 1. 
Meisjes groep 8: 09.30 u, 10.30 u en 11.30 u.  veld 6A/B 
De finales worden 's middags gespeeld. 
Jongens groep 6: 10.00 u, 11.00 u en 12.00 u. ( finale)veld 6. 
Meteen na deze wedstrijden volgt de prijsuitreiking bij de kantine. 
Wij wensen onze teams heel veel succes en plezier! Hup KAS! 
De kinderen die meespelen krijgen het wedstrijdprogramma mee. 
Ook kunt u informatie vinden op www.schoolvoetbalemmen.nl 
Ps, wij zoeken nog ouders die na afloop de voetbalkleren zouden willen 
wassen... 
 
Opendag Muziekschool MM 
Op 20 mei a.s. houdt Muziekschool MM een open dag van 10.00 tot 13.00  in 
ons gebouw aan de Hooggoorns 24 in Emmen. 
Er is een ontdekkingsreis langs de verschillende instrumenten , er zijn 
demonstraties en open lessen. Aanmelden is niet vereist en de toegang is 
gratis. Nieuw in ons aanbod is gitaar, basgitaar en Algemene Muzikale 
Vorming. Bent u nieuwsgierig geworden? Kijk dan op www.muziekschoolmm.nl 

http://www.schoolvoetbalemmen.nl/
http://www.muziekschoolmm.nl/


 
 


