brief

Donderdag 7 februari 2019
Nummer 11 2018 - 2019

Agenda




15 februari: rapporten
mee
15 februari: open ochtend
voor nieuwe ouders
19 februari: rapportavond

 21 februari: Nieuwsbrief 12
 22 februari: studiedag, alle

leerlingen vrij
 15 maart: landelijke sta-

kingsdag

Bijbelverhalen bovenbouw:
Week 8/9: Ik noem jou Adam (Lucas 8, 26-39);
Kampioen bidden (Matteüs 6, 5-8).
Week 9/10: Zie je het voor je? (Matteüs 13, 3-8);
Helpen in de wijngaard (Matteüs 21, 28).
Week 11: Ja is ja en nee is nee (Matteüs 5, 33-35).
Regel van de maand
Elke maand staat een gedragsregel (in rijmvorm)
centraal in alle groepen.
Voor de maand februari : ‘Lachen is fijn, uitlachen
doet pijn”.
Bijbelverhalen
In de komende weken is het thema: Spreken
(week 8 t/m 11)
Inhoud: Over waarheid spreken, liegen, bemoedigen en oordelen. Over hoe woorden het leven
betekenis geven.
Bijbelverhalen onderbouw:
Week 8/9: Zeggen en doen (Matteüs 21, 28-32);
Niet kunnen praten (Matteüs 9, 32-34).
Week 9/10: Woorden zaaien (Lucas 8, 5-15);
Mooie woorden (Matteüs 5, 4).
Week 11: Je moet ook iets doen! (Lucas 5, 12-16);
Beloofd! (Matteüs 5, 33-37).
Bijbelverhalen middenbouw:
Week 8/9: Een man zonder naam (Lucas 8, 26-39);
Kampioen bidden (Matteüs 6, 5-8).
Week 9/10: Een bemoedigend beeld (Matteüs 13,
3-8); Handen uit de mouwen (Matteüs 21, 28).
Week 11: Geloven op je woord (Matteüs 5, 3335).

Welkom nieuwe leerlingen
We willen graag Naomi Hoogerbrug, Amber van
de Helm en Keri Baas welkom heten op onze
school. We hopen dat jullie een fijne tijd bij ons op
school zullen hebben!
Parkeergedrag
Ik wil graag in deze nieuwsbrief ingaan op het gesignaleerde parkeergedrag. Zeker als het regenachtig weer is, wordt er te vaak zomaar kris-kras
geparkeerd. Dat zorgt zeker niet voor een goede
verkeersdoorstroming, laat staan voor een goede
sfeer! Laten we er met elkaar alert op zijn om
overlast te voorkomen. Alvast hartelijk dank!
Kerk en schooldienst
Op zondag 3 februari 2019 was de jaarlijkse Kerk
en schooldienst in de Rank. Veel leerlingen met
hun ouders waren daar aanwezig en konden terugzien op een mooie dienst. Er is voor volgend
jaar ook een plaats voor jou/u!
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Vervolg proces continurooster
Na de twee informatiemomenten is er in overleg
met de medezeggenschapsraad besloten om binnenkort een zgn. meningspeiling onder de ouders
te houden. Dat betekent dat de ouders van de
leerlingen uit de groepen 1 t/m 7 en de nieuw ingeschreven ouders een digitale mogelijkheid krijgen om hun stem, 1 per gezin, uit te brengen. Als
uw jongste kind nl. nu in groep 8 zit, is de keuze
voor een continurooster niet van belang. Houdt
uw mailbox dus goed in de gaten!
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)
Rapportfolio gesprekken.
Volgend week staan de rapport gesprekken weer
gepland. Deze keer kunnen we spreken over een
nieuwe term: de rapportfolio-gesprekken. U hebt
hiervoor al een aparte uitnodiging ontvangen.
Meivakantie 2020!
We willen u nu alvast melden dat in 2020 (volgend
schooljaar dus) de meivakantie tussen basisonderwijs en voortgezet onderwijs niet altijd gelijk zullen zijn. Dat heeft te maken met verplichte examendata(VO) en verplichte vrije dagen (5 mei
2020 is verplichte vrije dag).
Eigenlijk is het zo dat het basisonderwijs twee
aaneengesloten weken heeft van 25 april tot en
met 8 mei en sommige scholen van VO (o.a het
Coenecoopcollege) waarschijnlijk van woensdag
22 april tot dinsdag 5 mei 2020. In ieder geval hebben we één hele week gezamenlijk vrij (27-april
tot 1 mei) en wellicht ook daarna nog een halve
week tot en met 5 mei.
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