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Agenda




28 januari: inloopmoment
van 19.30 – 20.30 uur informatie continurooster
3 februari: Kerk en schooldienst



15 maart: landelijke stakingsdag

Winterweer
Deze week stond echt weer eens in het teken van
de winter. Vanuit een warme school kijken we uit
op een wit plein waarop onze leerlingen zich heerlijk vermaken. Wat kan onze omgeving er onder
een witte deken toch geweldig uitzien!
Bijbelverhalen
Zien (week 5 t/m 7)
Inhoud: Over kijken en zien en over zien en er
iets mee doen. Over de vraag hoe mensen naar
elkaar kunnen omzien.
Bijbelverhalen onderbouw:
Week 5: Ik kan het niet alleen (Marcus 1, 16-20);
Jezus ziet de kinderen (Lucas 18, 15-17).
Week 6: Niet langer donker (Matteüs 9, 27-31);
Zie je het? (Matteüs 13, 31-33).
Week 7: Niet door de deur maar door het dak
(Marcus 2, 1-12); Jezus ziet de eenzaamheid
(Lucas 5, 12-16).
Bijbelverhalen middenbouw:
Week 5: Vissers van mensen (Marcus 1, 16-20);
Heel frustrerend (Marcus 3-7).
Week 6: Verwonderen en bewonderen (Marcus 6,
45-56); Je moet altijd eerlijk zijn (Matteüs 12).
Week 7: Ik houd van verhalen (Matteüs 13, 14-17
en Lucas 15, 1-10); Blind, of zo (Marcus 10, 46-52).
Bijbelverhalen bovenbouw:
Week 5: Jezus zoekt leerlingen (Marcus 1, 16-20);
Wie is die Jezus? (Marcus 3, 7-8).
Week 6: Lopen over water (Marcus 6, 45-56); Wij
hebben wel gezien wat jij doet! (Matteüs 12, 1-8).
Week 7: Bartimeüs ziet wie Jezus is (Marcus 10, 46
-52); Omzien naar elkaar (Matteüs 13, 10-17 en
Lucas 15, 1-10).

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”.
Voor de maand februari : ‘Lachen is fijn, uitlachen
doet pijn”.
Welkom nieuwe leerlingen
In januari is Noé begonnen in groep 1a.
Wij wensen haar een fijne tijd bij ons op school .
Ouderbijdrage
Het is fijn om te melden dat inmiddels al d e helft
van de ouderbijdrage is voldaan. Als dit nog niet
voor u geldt, wilt u deze bijdrage dan z.s.m. overmaken? Alvast hartelijk dank!
Kerk en schooldienst
Op zondag 3 februari 2019 wordt de Kerk en
schooldienst gehouden in de Rank, Dreef 6. 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.
Vanuit Unit 1
In een voorgaande nieuwsbrief hebben we u verteld dat we bezig zijn met het ontwikkelen van
zgn. portfolio’s en daarbij behorende gesprekken.
In unit 1 hebben de collega’s er voor gekozen om
dit in de vorm te doen van een rondleiding/
vertelgesprek met ouders. De leerlingen laten hun
ouder(s) in een soort rondleiding hun klas zien en
vertellen daarover. We krijgen hier heel veel positieve feedback op!
Nieuwbouwnieuws
Afgelopen maandagmiddag hebben we met beide
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scholen (KB en Dick Bruna) en de kinderopvang
(Quadrant) in het gemeentehuis om tafel gezeten
om af te stemmen hoe het algemene gedeelte van
onze school er uit zou kunnen gaan zien. We hebben daar gelukkig dezelfde ideeën over en zien dat
als een mooie opmaat voor een constructieve
samenwerking. Het middendeel wordt een multifunctionele ruimte waarin diverse werkplekken,
stilteplekken , overlegruimte en kookgelegenheid
gaat komen.

schoonmaakactiviteiten! Wat fijn dat er weer zoveel ouders actief bezig zijn geweest . Naast het
feit dat onze school weer helemaal spic en span
is, was het ook erg gezellig. Nogmaals heel hartelijk dank!

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 handen 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)
Studiemoment na de middentoetsen.
Op woensdagmiddag a.s. gaan we als team weer
aan de slag om de gegevens van de afgenomen
middentoetsen te analyseren en te bezien welke
zaken in de afgelopen periode goed zijn gegaan en
welke dingen er in de komende periode anders
moeten. Dit in het kader van het gepersonaliseerd
leren, waarin we voor iedere leerling de nieuwe
doelen en aanpak willen gaan vaststellen.
Landelijke staking van het hele onderwijsveld
Het is de bedoeling dat op vrijdag 15 maart het
hele onderwijsveld een actie gaat voeren voor
betere arbeidsvoorwaarden en daardoor ook
meer personeel voor de vele, vele vacatures. Zoals
het er nu naar uitziet, gaan alle LEV-scholen hier
aan mee doen en zijn dus die dag dicht. Probeert
u nu dus al opvang voor die dag te regelen als dat
nodig is. Op school zal er alleen opvang zijn voor
uiterste noodgevallen. U zult hier later nog nader
over worden geïnformeerd.
Terugblik schoonmaakavond
Woensdagavond gonsde onze school weer van
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