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Agenda



14 januari: zilveren weken
23 januari: inloopmoment
van 8.30 – 9.30 uur i.v.m.
informatie continurooster
(zie bijgaande brief van de




MR)
23 januari: schoonmaak
24 januari: nieuwsbrief
10

De eerste nieuwsbrief van 2019
In deze nieuwsbrief mag ik beginnen om u/jullie
allemaal een heel goed en gezegend 2019 toe te
wensen! Na de vakantie zijn we met alle collega’s
weer vol goed moed gestart en konden we met de
leerlingen weer snel de draad oppakken.
Bijbelverhalen
Leren (week 2 t/m 4)
Inhoud: Over moeten, mogen, willen en kunnen
leren als mens. Over leren en onderwijs als een
voorwaarde voor een betere wereld.
Bijbelverhalen onderbouw:
Week 2: Veertig dagen oud (Lucas 2, 22-33); Micha stelt veel vragen (Bijbels verhaal).
Week 3: De twaalfjarige Jezus naar Jeruzalem,
deel 1 (Lucas 2, 41-42); Nergens te vinden (Lucas
2, 43-51).
Week 4: Jezus in de woestijn (Lucas 4, 1-13); Jezus
als leermeester (Lucas 4, 14-30).
Bijbelverhalen middenbouw:
Week 2: Een nieuw begin (Lucas 3, 1-22); De doper (Matteüs 3, 13-17).
Week 3: Nadenken in de woestijn (Lucas 4, 1-13);
Profeet zijn is gevaarlijk (Matteüs 14, 1-5 en
Matteüs 11, 2-10).
Week 4: We kennen hem nog (Lucas 4, 14-30).
Bijbelverhalen bovenbouw:
Week 2: Kopje onder (Lucas 3, 1-22); Johannes
doopt Jezus (Matteüs 3, 13-17).
Week 3: In de woestijn (Lucas 4, 1-13); Johannes
zegt waar het op staat (Matteüs 14, 1-5 en Matteüs 11, 2-10).
Week 4: Oost, west, thuis niet zo best (Lucas 4, 14
-30).

Regel van de maand
Elke maand staat een gedragsregel (in rijmvorm)
centraal in alle groepen. Voor de maand januari:
“In de school is het een wandelgebied, maar buiten hoeft dat lekker niet”.
Welkom nieuwe leerlingen
We willen in deze nieuwsbrief ook graag onze
nieuwe leerlingen welkom heten. Dat was in de
vorige nieuwsbrief niet gelukt, maar daarom zijn
ze niet minder welkom bij ons op school! In november zijn Jarah Ernst, Haley Snel, Sofie Breedijk
en Milou Bontebal gestart en in december Kato
Cuperus. In dit nieuwe jaar zijn Tijn Droogendijk,
Jamie Hartog, Giondrick Kleinmoed, Mats Clarenbeek en Josia Hoogerbrug. We hopen dat jullie
een fijne tijd bij ons op school zullen hebben!
Informatie continurooster
In de bijlage vindt u een brief namens de medezeggenschapsraad over de stappen die we nemen
in de eventuele totstandkoming van het continurooster.
Kerk en schooldienst
Op zondag 3 februari 2019 wordt de Kerk en
schooldienst gehouden in de Rank, Dreef 2. Het
thema van de dienst is: ‘Bouw je mee?’ De kerkdienst zal gaan over het verhaal ‘De wijs man
bouwt zijn huis op de Rots’. De dienst zal om
10.00 uur beginnen.
Overblijf
Elke dag maken er heel veel kinderen gebruik van
de overblijf op school. Deze wordt gezamenlijk
verzorgd voor zowel de Kardinaal Alfrinkschool als
voor de Koningin Beatrixschool. Met behulp van
vele vrijwilligers kunnen we dit faciliteren. Nog
steeds zijn wij op zoek naar extra helpende han-
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den tijdens de overblijf. Bent u in de gelegenheid
om structureel of incidenteel ons bij te staan,
meld u dan snel aan! Vele handen maken licht
werk en u krijgt er een kleine vergoeding voor.
Voor meer informatie of aanmelden, neem contact op met Carine Legerstee (telnr: 0639013932
of mail: tso.kardinaalalfrink@degroeiling.nl)
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