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We wensen iedereen een heel gelukkig en gezond 2018! 
 
Afspraak voor de komende periode: 

Schoppen en slaan: 
daar doen wij niet aan. 

 
 
Herhaling: Winterkleding/ sportkleding 

Nu het winter is, hebben veel kinderen handschoenen en een sjaal/ muts op. 
Zet hier AUB de naam van uw kind in. Dit is handig als er iets zoek raakt. Dit 
geldt ook voor sportkleding. 
 
Groep 4: Brede school Emmen 
Screening tijdens gymles. 
Binnenkort zullen de buurtsportcoaches van de Gemeente Emmen een 
Motorische Remedial Teaching (MRT) test afnemen bij de leerlingen uit groep 4. 
Daarbij wordt gekeken naar het bewegen van de leerlingen om te zien of ze hier 
moeite mee hebben. Door de uitvoering van verschillende bewegingen te 
vergelijken kunnen we de leerlingen vinden, die mogelijk in aanmerking komen 
voor MRT groepslessen. Ook zal er gekeken worden naar het zelfvertrouwen 
van de leerling en het samenwerken met andere leerlingen. De MRT 
groepslessen worden na schooltijd gegeven. Leerlingen kunnen/mogen hier op 
uitnodiging aan deelnemen om zo een ‘extra’ uur gym te krijgen waarbij ze aan 
hun motorische vaardigheden, zelfvertrouwen, zelfbeeld en samenwerken met 
andere leerlingen werken. De MRT groepslessen worden gegeven door de 
buurtsportcoaches. De leerlingen die tijdens de screening naar voren komen en 
in aanmerking komen voor de MRT groepslessen, zullen een brief meekrijgen. 
Deze brief is tevens een uitnodiging voor de eerste groepsles. 
Bij vragen en/of opmerkingen kunt u met ons contact opnemen. Nienke Werter 
n.werter@emmen.nl of 06-15178143 Matthias Zweers m.zweers@emmen.nl of 
06-52490450 
 
Groep 6 naar het hunebed 
Op donderdag 18 januari mag heel groep 6 naar het Hunebedmuseum in 
Borger. Daar krijgen we van alles te horen en te zien over de hunebedden en 
de oude Drenten die ze ooit gebouwd hebben. We gaan er onder schooltijd 



heen, de bus staat om half 9 voor ons klaar, maar we zijn om 12.00 nog niet 
terug…. Dus: Lunchpakketje mee en gezellig met z’n allen op school eten bij 
terugkomst. 
Voor groep 6/7 het volgende: Groep 7 is die dag ‘gewoon’ op school! Zij hebben 
op 30 januari een uitstapje. 
 
Schoenendoosactie: 

   
 
In de weken na de herfstvakantie is er op school een Actie Schoenendoos ge-
weest, die gekoppeld was aan het St. Maartenfeest. Op 26 november is er een 
Gezinsviering gehouden in de Henricusparochie in Klazienaveen t.b.v. de Actie 
Gambia. Van de Kardinaal Alfrinkschool zijn er 78 schoenendozen ingezameld, 
gevuld met knutselspullen en kleding voor de kinderen. Deze schoenendozen 
zijn samengevoegd met de schoenendozen van de St. Henricusschool en Pas-
toor Middelkoopschool. In totaal waren er bijna 200 schoenendozen. De zussen 
Annie en Anita Ahlers zijn hier erg blij mee. Zij hebben er voor gezorgd dat de 
schoenendozen eind december zijn verscheept naar Banjul, de havenstad in 
Gambia. Zij reizen in maart weer naar Gambia en zien erop toe dat de schoe-
nendozen goed onder de kinderen worden verdeeld. 
Wij zijn erg blij met de inzet van onze school voor de Actie Gambia. Wij kunnen 
zo ook een steentje bijdragen. 
 

   
 
 
 


