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Afspraak voor de komende periode: 
Wees zuinig op het materiaal,  
want het is van ons allemaal 

 
 
Personele bezetting 
Helaas gaan wij aan het eind van dit schooljaar afscheid nemen van twee 
juffen.  
Annemieke Boer gaat met haar welverdiende pensioen. Op 19 juli nemen we 
uitgebreid afscheid van haar. Annemieke heeft wel al laten weten dat ze graag 
als vrijwilligster aan de school verbonden blijft. 
Dominique Haarhuis gaat stoppen, ondanks haar plezierige jaren op de KAS. 
Wij vinden het jammer dat twee goede leerkrachten afscheid nemen, maar 
gelukkig kunnen we ook melden dat we twee andere goede leerkrachten in het 
team houden. Kim Oost en Kimberley Bakker blijven beiden werkzaam op de 
KAS. Anne Marissen staat ook komend jaar weer voor een groep. Dat betekent 
dat Tineke Slagter, die vanaf januari voor groep 3 heeft gestaan, volgend jaar 
niet meer bij onze school werkzaam is. Binnenkort ontvangt u meer informatie 
over de groepsindelingen en welke leerkrachten komend schooljaar voor de 
groepen staan. 
 
Continurooster 
Afgelopen maanden hebben we op school veel vragen gehad over het 
continurooster. Enerzijds gaat het om ouders die nieuw op school zijn en 
ouders die het belangrijk vinden dat er een continurooster komt. De betreffende 
ouders vragen of en wanneer er een continurooster komt. Anderzijds betreft het 
ouders die horen dat er binnen school over het continurooster gesproken wordt.  
 
Binnen het team is regelmatig gesproken over de voor- en nadelen die het 
invoeren van een continurooster geven. Men heeft zich uiteindelijk positief 
uitgesproken als het gaat om de invoer hiervan. De voornaamste reden is dat 
het invoeren van een continurooster de kwaliteit van het onderwijs ten goede 
komt, omdat er eenvoudigweg meer ruimte ontstaat voor een goede 
lesvoorbereiding. Als belangrijke voorwaarde hebben de leerkrachten 
aangegeven dat er wel ruimte moet blijven voor de leerkrachten om een pauze 
te hebben.  

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

-journaal 



Een (mogelijke) overgang naar een ander rooster betekent dat er wijziging in 
lestijden komt. Een wijziging in lestijden vergt een zorgvuldig proces waar de 
Medezeggenschapsraad, met vertegenwoordigers van ouders en leerkrachten, 
een belangrijke rol in heeft. Het onderwerp zal dan ook tijdens de komende 
vergaderingen met de MR op de agenda staan. Daarnaast hoort bij een 
mogelijke wijziging in lestijden ook dat u als ouder geïnformeerd en 
geraadpleegd wordt.  
  
In de periode september-oktober van komend schooljaar zullen wij u verder 
informeren en krijgt u de mogelijkheid tot het stellen van vragen.   
Dit betekent dat er voor die tijd geen besluit genomen wordt.  
 
Nieuwe leerlingen 
We verwelkomen Amber Verouden bij ons op school. We wensen je een fijne 
schooltijd op de KAS. 
 
Aubade 
Op DONDERDAG 28 juni is de aubade voor de jarigen in de maanden juni en 
juli. Alvast veel plezier op het podium, je wordt door de hele school 
toegezongen. Hiep, hiep, hoera! 
 
Rapporten 
Nog niet iedereen heeft het rapport ingeleverd, graag zo spoedig mogelijk 
inleveren bij de groepsleerkracht. 
 
Schoolfeest groep 1 en 2  
Woensdag 27 juni houden wij ons schoolfeest. We beginnen met een 
voorstelling van Poppentheater Roelof Speelman in de centrale hal. 
Daarna in de klas drinken met wat lekkers (de kinderen hoeven geen fruit of 
drinken mee te nemen) en dan starten we met ons Modderfeest, ook landelijk 
bekend van het IVN.  
 
Doe uw kind deze dag oude kleren en schoenen aan die vies mogen worden!! 
We gaan experimenteren met water, zand en modder en we gaan koken in 
onze modderkeukens met echte pannen. We gaan lekker ontdekken en spelen.  
Om 12.15 uur is het feest afgelopen en uw kind zal dan op de zandbakrand op 
het kleuterplein op u wachten. We gaan niet modderig meer naar binnen.....en 
misschien handig voor eventuele afspraken die u ‘s middags heeft gemaakt, 
houd er rekening mee.........we mogen bij ons modderfeest lekker vies worden!!! 
 
Groep 2 en 3 
Op dinsdag 26 juni, 3 juli, 10 juli en 17 juli gaan de groepen 2 van half 2 tot 
kwart over 2 wennen in groep 3.  Dit ter voorbereiding op groep 3. De leerlingen 
van groep 3 gaan dan die tijd naar groep 2.  
 
 
 



Workshop trommelen 
Dinsdag 26 juni zal op school voor diverse groepen een workshop 
percussie/trommelen gehouden worden. Dit is onder schooltijd. Helaas lukt het 
niet om álle geplande groepen onder schooltijd te laten trommelen, en daarom 
is groep 6/7 op dinsdagmorgen ietsje later ‘uit’: 12.15 uur.  
  
Pieter Roelfs concert 
Woensdag 20 juni is groep 6 naar het Atlastheater geweest en heeft gekeken 
naar een mooie voorstelling van het Noord Nederlands Orkest. Vijf van onze 
leerlingen mochten zelfs op de viool meespelen. De kinderen hebben drie 
kwartier geboeid geluisterd, het was erg mooi! Ouders die ons hebben 
geholpen, door mee te fietsen, hartelijk dank! 
 
Kinderwoorddienst 
Namens de werkgroep Kind en Liturgie worden alle kinderen uitgenodigd voor 
de kinderwoorddienst van zondag 1 juli.  
Het thema van deze zondag is "Hij komt niet te laat”.  
De dienst begint om 10.00 uur en vindt plaats in de Pauluskerk aan de 
Meerstraat 2 in Emmen. 
 
 
 


