
 
 

 
 
 

Datum:  7 september 2017                        Jaargang:  22                       Nummer:   2 

 

KAS-journaal:  
Het nieuwe schooljaar is begonnen. Net zoals de afgelopen jaren, verschijnt er 
iedere donderdag een KAS-journaal, een brief met informatie over onze school.  
Ieder gezin krijgt via de mail deze nieuwsbrief toegezonden. Daarnaast staat de 
nieuwsbrief elke week op de website van onze school: www.kardinaalalfrink.nl. 
Ook hangen de nieuwsbrieven in/bij de groepen. 
Zodra alle gegevens bekend zijn, ontvangt u het informatiebulletin 2017-2018.  
We wensen iedereen een fijn en een goed schooljaar toe. 
 

Nieuwe leerlingen: 
We verwelkomen Joris Drenth bij ons op school. We wensen je een fijne 
schooltijd op de KAS.  
 
Aubade: 
De aubade voor de jarige kinderen en leerkrachten van augustus en september 
is op woensdag 13 september. Allemaal: VAN HARTE GEFELICITEERD!! 
 
Bibliobus groep 3 t/m 8:  
Op vrijdagmorgen kunnen de kinderen van groep 3 t/m 8 boeken lenen in de 
bibliobus. Dit kan alleen MET je abonnement. Dus niet vergeten!!!! Een nieuwe 
kaart kost 5 euro. De kinderen van groep 3 krijgen binnenkort hun 
bibliotheekpas. 
 
Herhaling: Hulp bij de bibliotheekbus op vrijdagmorgen. 
We zijn nog steeds op zoek naar ouders /verzorgers die op vrijdagochtend 
kinderen willen  helpen bij het uitzoeken van boeken in de biebbus. Het is van 
8.30 - 9.45 uur. Graag opgeven bij de leerkracht of bij Herma.  
 
Luizen-OpsporingsTeam: LOT 
Komende week is de eerste LOT-controle van dit schooljaar.  
Willen jullie denken aan de LOT-ouders en GEEN ingewikkelde kapsels en gel 
gebruiken op die ochtend?  
De volgende indeling is gemaakt: 
Maandag 11 september: groep 1 en 2. 
Dinsdag 12 september: groep 3, 4 en 5. 
Woensdag 13 september: groep 6, 7 en 8. 
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Groep 3 t/m 8, gymkleding:  
Een gymbroek en shirt en gymschoenen. Ook is een gympakje prima.  
 
Gymrooster: 
Maandagmiddag: groep 3A, 3B, 4A en 4B/5B. 
Dinsdagmorgen: groep 8A en 8B. 
Donderdagmiddag: groep 3A, 3B, 6B/7B en 7A  
Vrijdagmiddag: groep 5A en 6A. 
 
Informatieavonden voor groep 1 t/m 8: 
Via een aantal klassenavonden willen wij u meer informatie geven over het 
schoolgebeuren op school.  
Noteert u de volgende data alvast in uw agenda?  
Alle avonden beginnen om 19.30 uur, tenzij anders aangegeven. 
- maandag 18 september: groep 1B 
- dinsdag 19 september: groep 6B/7B 
- donderdag 21 september: groep 3A , 3B en 4B/5B 
- maandag 25 september: groep 2B, 4A en 6A  
- woensdag 27 september: groep 1A 
- donderdag 28 september: groep 2A, 5A en 7A 
 
De informatieavond voor de groepen 8A en 8B zal in het teken staan van het 
Voortgezet Onderwijs. Deze avond wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. 
 
Rapporten:  
Denkt u eraan dat de rapporten weer moeten worden ingeleverd.  
 

Schoolvoetbaltoernooi vv Bargeres: 
Nog even en dan is er weer het schoolvoetbaltoernooi van de vv Bargeres. 
We doen met 6 teams mee: 1 meisjesteam van groep 5/6, 3 Jongensteams van 
groep 5/6, 
1 meisjesteam en 1 jongensteam van groep 7/8. 
We zoeken ouders die een team willen begeleiden. Graag doorgeven aan juf 
Marjan (groep 8B) of juf Hermien (groep 6A) 
Zodra het programma binnen is, worden de teams bekend gemaakt en krijgen 
de kinderen de betreffende informatie mee naar huis.ee n 

 
Nogmaals de data: 
Maandag 18 september meisjes 5/6 vanaf 16.00 uur 
Woensdag 20 september jongens 5/6 vanaf 13.30 uur  
Maandag 25 september meisjes 7/8 vanaf 16.00 uur 
Woensdag 27 september jongens 7/8 vanaf 13.30 uur 
Vrijdag finales, vanaf 16.00 uur. 
 
 
 



Overblijfouders: dringende oproep: 
We, ouders van het overblijfteam van de K.A.S., zijn op zeer korte termijn op 
zoek naar versterking van ons team. Wie wil er een uurtje tussen de middag op 
maandag en/of dinsdag en/of donderdag ons komen helpen? Zodat we het 
overblijven voor de kinderen op een soepele en gezellige manier kunnen laten 
verlopen. 
Voor meer informatie kunt u terecht bij Anouk de Jong, moeder van Patrick uit 
groep 8A. Tel. 06-28201914. 
 
Overblijven, geheugensteuntje: 
De kosten van het overblijven zijn als volgt: 
- eenmalig: € 2,50 
- 10-strippenkaart: € 15,- 
- 20-strippenkaart: € 25,- 
Het geld graag gepast in een envelop voorzien van: de naam, achternaam en 
groep van uw kind. De envelop kunt u in een van de drie daarvoor bestemde 
brievenbussen bij de ingangen deponeren. 
 
Met vriendelijke groet, 
het Overblijfteam van de K.A.S. 
 
Brede School Activiteitenladders najaar 2017 
Deze week heeft ieder kind weer een activiteitenladder van de Brede School 
ontvangen. Het overzicht staat weer vol met vele leuke activiteiten, waar uw 
kind aan deel kan nemen. U kind kan zich aanmelden via het 
deelnameformulier. Opgeven kan tot en met 15 september. 
  
Heeft u nog vragen of heeft u belangstelling voor de digitale versie van de 
activiteitenladder dan kunt u contact opnemen met: 
Alina Kuper,   
A.Kuper2@kpnplanet.nl 
 

Jeugdwerk Emmen-Zuid. 
Vrijdag 15 september is weer de startdag van het Jeugdwerk Emmen-Zuid 
(JEZ) We starten om 16.00 uur met het programma voor de jeugd van 6 t/m 12 
jaar.  
De clubs beginnen weer in de week van de Startzondag op 17 september.  
Dinsdag 19 september in "Het Anker" in Rietlanden van 18.30 uur tot 19.45 uur 
voor de kinderen die in groep 3 t/m 5 zitten.  
Donderdag 21 september in "Het Anker" van 18.45 uur tot 20.00 uur voor de 
kinderen die in groep 6 t/m 8 zitten.  
Helaas is er te weinig clubleiding in Bargeres! Om de clubs voor de 
basisscholen te kunnen starten hebben we echt uw hulp nodig! Wil je 
graag een club leiden dan is dat nu je kans.  
Je kunt contact opnemen met Jenne Olijve, voorzitter van het Jeugdwerk,  
Tel. 634551 of jenneolijve@gmail.com  
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De tieners komen op vrijdag 22 september van 19.30 uur tot 21.00 uur in @hvn 
(jeugdhonk in "De Opgang" in Bargeres) bij elkaar. 
 
Sportproeverij Meerdijk. 
Op woensdag 20 september van 13.30 – 17.00 uur kunnen ouders en kinderen 
op de atletiekbaan van de Sperwers verschillende sporten “proeven”( hockey, 
voetbal, atletiek of softbal). Meer informatie : zie de flyers bij de ingangen van 
de school. Heeft u nog vragen: bscemmenoost@emmen.nl 
 
Dreumesuurtjes  bibliotheek Emmen: 
Het dreumesuurtje is een gezellig uurtje waarbij dreumesen en hun ouders of 
oppas elkaar ontmoeten. De activiteiten zijn gericht op het heel jonge kind, 
belangrijk voor de taalontwikkeling, de motoriek en de sociaal-emotionele 
ontwikkeling 
Op de volgende data kunt u daar aan deelnemen: 02-10, 06-11 en 04-12-2017. 
Voor de 1-2 jarigen is het van 09.00 – 10.00 uur en voor de 2-jarigen van 10.30 
– 11.30 uur. 
Meer informatie: www.bibliotheekemmen.nl 
 

Directie: Bij afwezigheid van meester Heemskerk neemt juf Miranda waar en 
zal zij de contactpersoon zijn. 
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