-journaal
Datum: 19 april 2018

Kardinaal Alfrinkschool
Geuzingerbrink 74
7812 NX Emmen
0591 658635
kardinaalalfrinkschool@primenius.nl
Jaargang: 22

Nummer: 30

Nieuwe leerlingen
We verwelkomen Liyat Tesfaye bij ons op school. We wensen je een fijne
schooltijd op de KAS.
Aubade
Op woensdag 25 april is de aubade voor alle jarigen in de maand april. Van
harte gefeliciteerd. HIEP HIEP HOERA!
Koningsspelen
Morgen zijn de Koningsspelen.
We starten ’s morgens met een lekker Koningsontbijt. De kinderen hoeven geen
borden en bestek mee te nemen.
Na het ontbijt beginnen de spelletjes buiten op het plein en het grasveld naast
school.
’s Middags wordt er in de sporthal voor de groepen 6 t/m 8 ook nog een
Koningsgymles georganiseerd, door studenten van het Drenthe College. De
kinderen hoeven hiervoor geen gymkleding mee. Ze mogen wel de
gymschoenen meenemen.
Feest in groep 7A
Meester Meijer viert op donderdag 26 april zijn verjaardag in groep 7A. Voor iets
lekkers wordt gezorgd dus je hoeft geen fruit/ drinken mee te nemen. Alvast van
harte gefeliciteerd en een fijne dag samen.
Schoolkamp Ameland
Op 10 juni vertrekt groep 5 voor hun eerste schoolkamp naar Ameland.
Spannend! Voor de ouders van de kinderen van groep 5, en voor nieuwe
ouders, is er een informatieavond over dit schoolkamp. De avond is op 16 mei
en begint om 19.00 uur. U bent van harte welkom.
Groep 7: Praktisch verkeersexamen
Op 15 mei is het praktisch verkeersexamen voor de groepen 7. Hiervoor vragen
we ouders/ verzorgers of andere vrijwilligers die ons deze ochtend willen
helpen. U zult dan ingezet worden als controlepost bij de langsfietsende
kinderen. Het is voor de veiligheid van uw kinderen. Heeft u tijd en zin, wilt u

zich dan opgeven bij de leerkracht, want zonder uw hulp kan dit praktisch
verkeersexamen niet doorgaan. En alle leerlingen wensen we heel veel succes!
Avondvierdaagse
Heb je je nog niet opgegeven voor de avondvierdaagse dan kan dit nog tot
dinsdag 24 april, lever je aanmeldbriefje plus geld in bij de juf of meester.
Schoolfoto’s en rapporten
Morgen, vrijdag 20 april, tot half negen kunt u de bestellingen van de foto’s
doorgeven. De fotograaf komt het in de ochtend ophalen. Ook mogen de
rapporten weer worden ingeleverd bij de groepsleerkracht.
Schoenendoosactie
De schoenendozen zijn in Gambia enthousiast ontvangen, een paar foto’s die
we hebben ontvangen van de organisatie in Gambia.

Muziekschool MM
Op 26 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.
Op dit moment kunnen er lessen gevolgd worden in blokfluit, dwarsfluit, hobo,
klarinet, saxofoon, viool, gitaar, harp, piano en keyboard.
Aanmelden is niet vereist en de toegang is gratis.
Vakantie
De meivakantie is van 27 april (Koningsdag zijn de kinderen vrij) tot en met
vrijdag 11 mei. Na de meivakantie beginnen we, op maandag 14 mei, met het
schoolproject Ameland.
GGD Drenthe
In Drenthe hebben we veel te maken met teken en eikenprocessierupsen.
Beiden kunnen gezondheidsklachten veroorzaken. De GGD heeft een website
met informatie zodat u weet waarop u moet letten. www.wijvallennietuitbomen.nl

