
 
 

 
 
 

Datum:  21 september 2017                        Jaargang:  22                       Nummer:   4 

 
Nieuwe leerlingen: 
We verwelkomen Valentijn Sanders bij ons op school. We wensen je een fijne 
schooltijd op de KAS. 
 
INFORMATIEAVOND groep 1A en 1B. 
De informatieavond voor groep 1B is vervallen en daarom deze nieuwe datum. 
Op woensdag 27 september is er voor groep 1A en 1B de gezamenlijke 
informatieavond. Deze avond begint om 19.30 uur.  
 
LOT 
Op 26 en 27 september is er een her-controle van het LOT voor groep 5A, 
groep 6A en groep 6B/7B. 
 
Schoolvoetbal: 
Onze teams van groep 5 en 6 hebben de afgelopen week meegedaan aan het 
voetbaltoernooi van vv Bargeres. 
De meisjes zijn derde geworden bij de penaltybokaal én in hun poule. 
De jongens van KAS 2 zijn tweede geworden bij de penaltybokaal én hebben 
de halve finale bereikt. De jongens van KAS 1 hebben de kwartfinale gehaald 
en de jongens van KAS 3 hebben dapper gestreden maar zijn helaas niet 
verder gekomen dan hun poulefase. 
Jongens  en meiden: TOP GEDAAN! ! 
Alle coaches, moeders die de kleren hebben gewassen en alle supporters 
reuze bedankt! 
 
Jantje Beton: 
De leerlingen van groep 8A en 8B hebben vorige week een verkoopboekje 
meegekregen van de actie Jantje Beton. 
Met deze actie wordt uiteraard geld ingezameld voor Jantje Beton, maar ook de 
KAS krijgt een deel van de opbrengst. Met dat geld kunnen we bijvoorbeeld het 
plein nog mooier maken...  
De actie loopt t/m 27 september. 
De boekjes moeten daarna weer ingeleverd worden op school, ook als er niets 
is verkocht moet het boekje weer terug naar school.  
Succes met de verkoop! 
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De fietsenstalling: 
Wanneer uw kind op de fiets naar school komt, moet u erop kunnen vertrouwen 
dat het de fiets gewoon in de stalling kan zetten, zonder dat er door anderen 
schade wordt toegebracht aan die fiets. Helaas blijkt dat niet altijd te lukken en 
komen ouders daar bij ons terecht melding van maken. Wij vragen aan u als 
ouder om uw kind erop te wijzen, dat je niet alleen zuinig met je eigen materiaal 
moet omgaan, maar ook met dat van een ander! 
 
Typecursus: 
Vorige week zijn er aan de groepen 6, 7 en 8 papieren uitgedeeld van 
verschillende instanties om een typecursus te volgen. 
De meeste papieren kunt u rechtstreeks zelf opsturen, maar de opgave voor de  
LOI-cursus gaat via school. 
Mocht u hiervoor belangstelling hebben, wilt u dan de inschrijfformulieren z.s.m. 
inleveren bij de leerkracht van uw zoon/dochter. Graag voor vrijdag 29 
september. Alvast bedankt! 
 
Oproep nieuw MR-lid.  
In verband met het vertrek van een zeer gewaardeerd MR-lid zijn wij druk op 
zoek naar een enthousiaste ouder die zitting wil nemen in de MR.  Binnen de 
MR (bestaande uit personeelsleden en ouders) proberen wij op positieve wijze 
een bijdrage te leveren aan de gang van zaken op de school. We doen dit door 
advies (gevraagd en ongevraagd) te geven, besluiten te toetsen en/of 
instemming te verlenen aan diverse vraagstukken. Wij zijn op zoek naar een 
ouder die zich betrokken voelt bij de school, kritisch kan zijn waar nodig en 
graag wil meepraten en/of meebeslissen. Dit alles ten behoeve van de kwaliteit 
van het onderwijs en het welzijn van de leerlingen en het team.  Wij vergaderen 
6 keer per jaar.  
Met vragen kunt u terecht bij Inge Stekelenburg (moeder van Giel 
Stekelenburg), Paul Schokker (vader Sanne Schokker), Annemiek Gerdes, 
Claudia Tempel of Miranda Walstra.  
Mocht u belangstelling hebben, dan kunt u zich tot uiterlijk 6 oktober opgeven 
via mr.kardinaalalfrinkschool@gmail.com. Mochten er meerdere kandidaten 
zijn, dan zullen er verkiezingen worden uitgeschreven.   
 
Even voorstellen  
Mijn naam is Liset Hartman en sinds dit schooljaar verzorg ik een gedeelte van 
de administratie voor de Kardinaal Alfrinkschool. Samen met mijn collega Mario 
Kiers ben ik verantwoordelijk voor de leerlingenadministratie, zoals het in- en 
uitschrijven van leerlingen of het registreren van absenten. Ook versturen wij 
elke week de nieuwsbrief vanuit ParnasSys en krijgt u een van ons aan de 
telefoon als u naar de school belt.  
Mario werkt de hele week en ik ben er van dinsdag t/m vrijdag van 8.00-16.30.  
Wij doen er alles aan om de administratie vlekkeloos te laten verlopen; mocht u 
echter vragen/opmerkingen hebben dan staan wij u graag te woord.   
 
Vriendelijke groet, Liset Hartman . 



 
Verloren: 
Het vriendenboekje van Flynn is vorig jaar (in groep 1C/2C) waarschijnlijk 
meegegeven aan een vriendje of vriendinnetje in die groep. Graag wil hij deze 
terug. Heb je het boekje van Flynn, breng het dan terug naar de groep van juf 
Annemiek. Alvast bedankt. 
 
Datalek: 
 
Beste ouders/verzorgers. 
 
Wij zijn als school op de hoogte gesteld van een mogelijk datalek bij Biblionet 
Drenthe, waardoor mogelijk leerling gegevens in handen van derden zijn 
gevallen. Het gaat om gegevens die wij als school in verband met het 
schoolbibliotheekprogramma Schoolwise aan de Bibliotheek verstrekt hebben.  
Biblionet Drenthe heeft melding gedaan van dit mogelijke datalek bij de 
Autoriteit Persoonsgegevens. De school  zal dit ook doen, al-dan-niet 
gezamenlijk met andere scholen.  
 
Biblionet Drenthe én de betrokken bibliotheken nemen alle denkbare 
voorzorgsmaatregelen om de toegang tot de gegevens te blokkeren. Zowel de 
school als Biblionet Drenthe betreuren dit incident ten zeerste.  
 
Het is altijd verstandig om op te letten of uw persoonsgegevens worden 
misbruikt. Als u denkt dat dit gebeurt, meld dit dan bij het Centraal Meldpunt 
Identiteitsfraude en -fouten. 
 
Voor meer informatie kunt u terecht op www.bibliothekendrenthe.nl/datalek 
 
Infobulletin:  
De papieren versie van het infobulletin, met een aantal belangrijke data en 
wetenswaardigheden, wordt vandaag aan ieder oudste kind van het gezin op 
school meegegeven.  
 


