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Beste ouder(s)/verzorger(s),
Voor u ligt de kalender van schooljaar 2019-2020. 
Op deze kalender vindt u de activiteiten die plaatsvinden op school en de aanvulling op de 
schoolgids. Daarnaast vindt u de belangrijkste informatie uit de schoolgids op deze kalender.

Meer informatie kunt u vinden:
• Op de website www.alfrinkschool.nl
• In de schoolgids
• In de maandelijkse uitgave van de nieuwsbrief 
• Op onze Parro-app, die u kunt vinden in de appstore 

Heeft u nog vragen, opmerkingen of suggesties, informeer ons hier dan over. Uiteraard zijn 
tips en ideeën over onze school en onderwijs ook welkom. Wij vinden het erg prettig uw 
mening te horen. Zo kunnen we als team samen met u gestalte geven aan goed onderwijs op 
de Kardinaal Alfrinkschool.

Wij wensen een ieder een fijn schooljaar toe!

Namens het team,

Marscha Gerritsen
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Waar staan we voor op de Kardinaal Alfrinkschool?

Wat we willen betekenen, komt tot uitdrukking in onderstaande punten:
• Wij zijn een school waar leerkrachten betrokken zijn en in een goede sfeer willen samenwerken  
 en werken aan de relatie met kinderen en ouders.
• Wij bieden kinderen een veilige plek waar zij zich prettig, welkom, gehoord en geaccepteerd   
 voelen, zodat zij zich goed kunnen ontwikkelen tot een uniek mens.
• Wij werken nauw samen met verschillende partners, zoals: de gezinsspecialist, logopedie,   
 fysiotherapie, Chr. kinderopvang Tik Tak, Cindy’s coaching- en huiswerkbureau, Centrum van   
 Jeugd en Gezin (CJG) en de leerplichtambtenaar.
• Wij willen kinderen voorbereiden op de samenleving en besteden daarom veel aandacht aan   
 zelfstandig werken, actief burgerschap en sociale integratie.

Wij willen het volgende creëren op onze school:
• Wij willen een school zijn waar leerkrachten, ouders en kinderen partners van elkaar zijn en   
 samen oplossingsgericht werken aan de ontwikkeling van kinderen.
• Wij willen een groeiende school zijn waar iedereen welkom is en waar het kind centraal staat.
• Wij willen een school zijn waar zowel ouders als kinderen graag willen zijn, ook buiten schooltijd.
• Wij willen onderwijs geven dat aansluit bij de verschillende niveaus en onderwijsbehoeften van  
 de kinderen.
• Wij willen dat kinderen eigenaar zijn van hun eigen leerproces.
• Wij willen dat kinderen van elkaar leren en dat de kwaliteiten en talenten van alle kinderen benut  
 worden.
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Eerste schooldag
Start thema groep 1/2: 
Nieuw schooljaar

Feestelijke opening 
nieuw schooljaar
Hoofdluiscontrole

Reservedag opening 
nieuw schooljaar

Verwachtingsgesprekken Verwachtingsgesprekken
Zwemmen groep 5/6

Verwachtingsgesprekken Verwachtingsgesprekken Verwachtingsgesprekken

Start thema groep 1/2 : 
Reis mee

Ouder informatieavond
Zwemmen groep 5/6



Groepsindeling

Ieder jaar wordt opnieuw de indeling van de groepen vastgesteld. Hierover 
vindt overleg in het team plaats. Vervolgens wordt de groepsindeling 
voorgelegd en besproken in de medezeggenschapsraad.

GROEP DAGEN LEERKRACHTEN

Groep 1/2 ma/di/wo         
do/vrij

Daniëlle
Yasmin

Groep 3 ma t/m vrij           Iris

Groep 4/5 ma/di/do/vrij                                     
wo

Eline
Stella

Groep 6 ma t/m vrij                            Isabelle

Groep 7 ma/di   
wo
do/vrij                             

Linda
Lia
Stella

Groep 8 ma/wo/vrij
di/wo/do

Rianne
Lia

Intern begeleider ma/di/do Sandra

Onderwijsassistent ma/di/wo Patty

Administratie wo Janneke

Directie ma/di/do Marscha
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30 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27
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Start Kinderboekenweek 
Thema: Reis mee

Kinderboekenweek Kinderboekenweek

Kinderboekenweek Kinderboekenweek
Zwemmen groep 5/6

Kinderboekenweek
Handbaltoernooi  
gr 3 t/m 8

Kinderboekenweek Kinderboekenweek
Inloopmiddag  
13:15 - 13:40
Open podium  
13.45 – 14.15

Reservedag  
schoolhandbaltoernooi 

Schoolfotograaf

Hoofdluiscontrole



Schooltijden

Groepen 1 t/m 8 
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 08.30 – 14.15 uur 
woensdag:  08.30 – 12.30 uur

De schooldeuren gaan open om 8.20u, zodat om 8.30u. met de 
les gestart kan worden.

Op de Kardinaal Alfrinkschool wordt een continurooster 
gehanteerd op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

Zwemtijden

In de oneven weken op de dinsdag (zie ook op de kalender)
• 10.45 – 11.30 uur: groepen 5 en 6
• De eerste zwemles is op dinsdag 10 september
• Kijkdagen voor de ouders:
 dinsdag 14 januari en dinsdag 30 juni
• Kennismakingsles voor groep 4:
 dinsdag 7 juli

Leo Ringelberg Touringcars is verantwoordelijk voor het 
vervoer. (telefoonnummer 010-5018777)

Het telefoonnummer van het zwembad is 010-5912876

Gymtijden 

Maandag 
Groep 7/8 08.30 – 09.15 uur
Groep 5/6 09.15 – 10.00 uur
Groep 3/4 10.00 – 10.45 uur

 
Donderdag 
De les wordt gegeven door meester Patrick.
Groep 7/8 08.30 – 09.30 uur
Groep 5/6 09.30 – 10.30 uur
Groep 3/4 10.30 – 11.30 uur  
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Intocht Sinterklaas

Hoofdluiscontrole

Portfolio mee Zwemmen groep 5/6 Nationaal Schoolontbijt

Driehoeksgesprekken
Start thema groep 1/2: 
Feest

Driehoeksgesprekken Driehoeksgesprekken Driehoeksgesprekken Driehoeksgesprekken

Zwemmen groep 5/6 Pietenochtend



In bijzondere gevallen (bruiloft, jubileum, begrafenis) kan 
extra verlof worden gegeven door de directeur. Voor meer 
dan 10 dagen moet toestemming worden verleend door de 
leerplichtambtenaar van de gemeente Maassluis.

In alle gevallen moet dit extra verlof schriftelijk 
aangevraagd worden. Het formulier is verkrijgbaar bij de 
administratie of te downloaden via www.alfrinkschool.nl

Aanvullende informatie van de leerplichtambtenaar:
Om het kortdurende schoolverzuim van één of twee dagen 
voorafgaand en/of aansluitend aan de schoolvakantie 
verder terug te dringen zijn er door leerplicht Vlaardingen, 
Schiedam en Maassluis afspraken gemaakt met de officier 
van justitie te Rotterdam.

Als een kind ziek gemeld wordt aansluitend of voorafgaand 
aan een van de schoolvakanties moet dit gecontroleerd 
worden door de school. Mocht niet duidelijk zijn of een 
kind daadwerkelijk ziek is, of er is niemand thuis aanwezig, 
dan moet er een melding gedaan worden bij de afdeling 
leerplicht.

Afhankelijk van de reden van het verzuim zal door 
de leerplichtambtenaar een proces-verbaal worden 
opgemaakt en worden doorgestuurd naar het Openbaar 
Ministerie. Voorts is het aan het openbaar Ministerie om te 
beoordelen of het om verwijtbaar verzuim gaat of niet.

Vakantie Eerste dag Laatste dag
Herfstvakantie  21 okt   25 okt
Kerstvakantie  23 dec   3 jan
Voorjaarsvakantie  24 feb 28 feb
Paasweekend 10 apr  13 apr
Meivakantie 27 apr  8 mei
Hemelvaart 21 mei  22 mei
Pinksteren 1 jun  1 jun
Zomervakantie 20 jul   28 aug

Studiedagen
• Maandag 28 oktober 
• Vrijdag 6 december
• Maandag 6 januari 
• Donderdag 9 april 

Richtlijnen voor verlof buiten de schoolvakanties
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25 26 27 28 29 30 1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29   Eerste kerstdag   Tweede kerstdag

Nieuwsbrief

Zwemmen groep 5/6 Sinterklaasviering

Zwemmen groep 5/6 Kerstviering

12.30 vrij 



Contactmomenten

Wij vinden het op de Kardinaal Alfrinkschool belangrijk om 
het eigenaarschap bij kinderen te houden. Zij zijn in eerste 
instantie verantwoordelijk voor hun eigen ontwikkeling. 
De leerkracht en de ouders helpen het kind daarbij. Door 
het kind te betrekken in het stellen van leerdoelen, maar 
ook bij het stellen van doelen op het gebied van gedrag, 
zal het kind zich meer verantwoordelijk voelen voor zijn/
haar eigen leerproces. Het zelfvertrouwen en de motivatie 
van het kind zullen hierdoor groeien. Door regelmatig met 
de kinderen en ouders in gesprek te gaan, leren wij de 
kinderen reflecteren op hun eigen handelen en gedrag. 
Verschillende momenten in het jaar gaan we daar met 
elkaar over in gesprek.

Verwachtingsgesprekken
In de eerste weken van het schooljaar worden de ouders 
met het kind uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek 
met de leerkracht. Tijdens dit gesprek worden de 
verwachtingen van de ouders, kinderen en leerkracht met 
elkaar doorgesproken.

Driehoeksgesprekken
In november worden de ouders met het kind uitgenodigd 
voor een gesprek met de leerkracht. Het is prettig als 
ouders van te voren met hun kind alvast nadenken over 
gesprekspunten, zodat de tijd zo zinvol mogelijk kan worden 
besteed. Tijdens het gesprek worden ook de tot aan dat 

moment behaalde resultaten en de sociaal/emotionele 
ontwikkeling van het kind besproken. 

In februari worden de ouders met het kind uitgenodigd 
voor een gesprek met de leerkracht. Voorafgaand aan 
dit gesprek krijgt het kind het rapport/portfolio. Ook voor 
dit gesprek is het prettig als ouders van te voren met hun 
kind alvast nadenken over gesprekspunten, zodat de tijd 
zo zinvol mogelijk kan worden besteed. Uiteraard kan de 
leerkracht ook gesprekspunten inbrengen. 

In de laatste maand van het schooljaar is het mogelijk dat 
ouders en kinderen vanuit school uitgenodigd worden voor 
een gesprek. Deze uitnodiging krijgen niet alle kinderen. 
Indien ouders niet zijn uitgenodigd door de leerkracht, 
maar wel graag met de leerkracht(en) willen praten, kan dit 
aangegeven worden zodat er een gesprek ingepland kan 
worden. In de laatste schoolweek ontvangen de kinderen 
van groep 3 t/m 8 hun rapport/portfolio.

Huisbezoeken
Door huisbezoeken leren school, kinderen en ouders elkaar 
(beter) kennen, wat het vertrouwen én de communicatie 
ten goede komt. Voor alle partijen is het meteen een mooie 
gelegenheid om eens rustig informatie uit te wisselen over 
allerlei zaken. Tegelijkertijd krijgen leerkrachten bij een 
huisbezoek de kans de gezinssfeer te ‘proeven’.
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30 31 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31 1 2

Oudjaarsdag Nieuwjaarsdag

Hoofdluiscontrole
Start thema winter groep 
1/2

Zwemmengroep 5/6  
kijkles

Open podium  
13.45-14.15

Zwemmen groep 5/6



Klachtenprocedure schoolgids 2019-2020

Een school is een omgeving waar mensen intensief met elkaar omgaan. Botsingen en 
meningsverschillen kunnen dan voorkomen en worden vaak in onderling overleg bijgelegd. 
Soms is een meningsverschil van dien aard, dat iemand een klacht hierover wil indienen. Die 
mogelijkheid is er. Voor de scholen van Stichting Floréo is een klachtenregeling vastgesteld. 
Deze is voor iedereen die bij onze scholen betrokken is in te zien via onze website www.
stichtingfloreo.nl. Op aanvraag kunt u kosteloos een afschrift van de regeling krijgen.

Het is belangrijk, dat het voor u duidelijk is, waar u dan wel met een klacht terecht kunt.
Heeft u klachten over de gang van zaken op school ga dan rechtstreeks naar de 
groepsleerkracht. Levert dat overleg naar uw mening te weinig op, dan kunt u het uiteraard 
hogerop zoeken bij de ib’er of directeur. Mocht het overleg met de hiervoor genoemde 
personen niet leiden tot een oplossing, dan kunt u zich wenden tot de contactpersoon van 
de school: Rianne van ’t Hoff-Meurs. Zij kan u nader informeren bij het nemen van verdere 
stappen.
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Zwemmen groep 5/6

Zwemmen groep 5/6

Rapport/Portfolio mee
Carnaval
 



Oplossingsgericht werken en Vreedzame school

Wij kijken naar wat kinderen wél kunnen en proberen dat uit te bouwen. Met elkaar werken 
wij aan een positieve sociaal-emotionele omgeving voor elkaar. We leren waardering voor 
elkaar uit te spreken, benaderen elkaar positief en we leren kinderen hoe ze conflicten 
kunnen oplossen. Deze manier van werken helpt leerkrachten beter in te spelen op de 
behoeften en ontwikkeling van een leerling. Het helpt de kinderen zich competenter te 
voelen en meer grip te krijgen op zichzelf. Hun zelfvertrouwen groeit. Het stimuleert de 
samenwerking tussen kinderen en verbetert de sfeer in de groep. Oplossingsgericht werken 
gaat uit van de mogelijkheden van ieder kind en geeft de leerkracht de attitude en de 
instrumenten om daarop verder te bouwen. 

Ook gebruiken wij hierbij de methode van de Vreedzame school. De Vreedzame School is 
een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch 
burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin
kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren 
om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich 
verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen 
tussen mensen.
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2 3 4 5 6 7 8
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23 24 25 26 27 28 29

Driehoeksgesprekken
Hoofdluiscontrole

Driehoeksgesprekken Driehoeksgesprekken Driehoeksgesprekken Driehoeksgesprekken

Zwemmen groep 5/6 Schoolvoetbaltoernooi 
groep 8

Schoolvoetbaltoernooi 
groep 7

Nationale 
pannenkoekendag

Zwemmen groep 5/6 Schoolvoetbaltoernooi 
groep 6



Snappet

Het doel van Snappet is om de kwaliteit van het basisonderwijs te verbeteren. Door een tablet 
met benodigd lesmateriaal beschikbaar te stellen voor ieder kind, wordt op eigentijdse wijze 
onderwijs gegeven. Deze tablet dient als interactieve (slimme) vervanging voor de huidige 
(werk-)boeken en sluit aan op onze lesmethoden. De kinderen verwerken hierop de lesstof 
van de vakken rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen.

De leerkrachten geven de gewone lesinstructie met behulp van het digibord. 
De opdrachten maakt het kind echter via de eigen tablet en niet meer in een schrift. 
Het voordeel is dat de kinderen direct feedback krijgen op de gemaakte opgave. Het kind 
ziet daardoor meteen of hij/zij de opgave goed heeft gedaan. Is het fout? Dan kan het kind de 
opdracht direct verbeteren.

De leerkracht kan via de computer live meekijken op het zogenoemde ‘dashboard’ om te zien 
hoe de opdrachten worden gemaakt door de kinderen. Ook kan de leerkracht zien hoever het 
kind is gevorderd met de lesstof. Stel dat er een bepaalde opdracht door veel leerlingen fout 
wordt gemaakt, dan kan de leerkracht de opdracht nogmaals uitleggen.

Als de kinderen klaar zijn met de opdrachten kunnen ze aan ‘doelen’ gaan werken. 
De leerkracht zet voor ieder kind afzonderlijk extra werk klaar. Als de leerling de opdracht 
goed maakt, is de volgende opdracht iets moeilijker. Als een leerling het fout heeft, wordt 
de volgende opdracht makkelijker. Zo werkt iedereen op zijn niveau en blijft ieder kind 
gemotiveerd om verder te gaan met oefenen (en dus met de leerdoelen). Niet onbelangrijk: de 
snelle leerlingen kunnen zelfstandig aan hun doelen werken en worden uitgedaagd, doordat 
ze steeds iets moeilijkere opgaven krijgen.
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MEIVAKANTIE

STUDIEDAG

30 31 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 1 2 3

Goede vrijdag Eerste paasdag

Tweede paasdag

Koningsdag

Start thema groep 1/2 : 
Groeien

Schoolvoetbaltoernooi 
groep 5

Zwemmen groep 5/6 Paasviering
Cruyff court toernooi 
groep 7 & 8

Cito Entreetoets groep 7 Cito Entreetoets groep 7
IEP Eindtoets groep 8
Reservedag  
schoolvoetbaltoernooi

Cito Entreetoets groep 7
IEP Eindtoets groep 8

Koningsspelen

Cito Entreetoets groep 7 Cito Entreetoets groep 7
Zwemmen groep 5/6

Cito Entreetoets groep 7 Cito Entreetoets groep 7



Meer- en hoogbegaafdheid - Plusklas

Op de Kardinaal Alfrinkschool wordt een protocol voor meer- en hoogbegaafde kinderen 
gehanteerd. De begeleiding van deze groep kinderen wordt voornamelijk in de klas uitgevoerd 
en richt zich vooral op het compacten en verrijken van de lesstof. Meerbegaafde kinderen 
hebben minder behoefte aan oefenstof. Zij hebben juist behoefte aan grotere leerstappen. 
Deze kinderen maken daarom minder regulier werk. Dit noemen we compacten. In plaats van 
een deel van de reguliere leerstof krijgen de kinderen verrijkingsstof en verrijkingsmateriaal 
aangeboden. Dit zijn opdrachten met een uitdagend karakter, die aansluiten bij het 
ontwikkelingsniveau van het kind. 
Het werken op de tablets met Snappet sluit hier volledig op aan. De kinderen kunnen hierop 
aan eigen leerdoelen werken en wanneer zij de opgave goed maken, wordt de volgende 
opgave iets moeilijker. Op deze manier worden de kinderen steeds uitgedaagd. Wanneer het 
werk te moeilijk wordt en het kind een fout maakt, past Snappet de volgende opgave hier ook 
weer op aan.

Om ons aanbod voor meer- en hoogbegaafde kinderen uit te kunnen breiden, zijn wij op 
zoek gegaan naar mogelijkheden. In dit kader hebben wij een Plusklas opgericht. De intern 
begeleider en de leerkrachten selecteren samen de kinderen die hiervoor in aanmerking 
komen. Ouders worden hierover geïnformeerd. De Plusklas komt 1 keer per week samen.

De Plusklas heeft de beschikking over verrijkingsstof op zo mogelijk alle gebieden. De 
gebruikte verrijkingsstof is speciaal ontwikkeld voor (hoog) begaafden en niet afkomstig 
van hogere leerjaren. Binnen de Plusklas wordt gewerkt aan specifiek op (hoog)begaafden 
gerichte doelen en vaardigheden, waarbij de begeleiding en ondersteuning van deze
kinderen met name op twee pijlers steunt: sociale vaardigheidstraining en projectlessen.
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27 28 29 30 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

Koningsdag
 
   

Bevrijdingsdag
 
Moederdag

Hemelvaartsdag

Eerste 
Pinksterdag

Hoofdluiscontrole

Zwemmen groep 5/6

Start thema groep 1/2: 
Ridders en Prinsessen 
Adviesgesprekken groep 7

Schoolkorfbaltoernooi 
groep 7 & 8

Schoolkorfbaltoernooi 
groep 3 t/m 6

Open podium



Gezinsspecialist

Wanneer ouders problemen of moeilijkheden ervaren op het gebied van opvoeding, financiën 
of verzorging, verwijzen wij ouders door naar de gezinsspecialist. De doelgroep van de 
gezinsspecialist is het kind, de ouder en de leerkrachten. De gezinsspecialist vervult een 
brugfunctie tussen de 3 genoemde betrokkenen. Doelstelling van de gezinsspecialist is het 
verbeteren van de opvoedingssituatie van het kind door de belemmerende factoren in het 
gezin te verhelpen en de zelfredzaamheid van het kind te vergroten.

De begeleiding vanuit de gezinsspecialist vindt plaats op de school en bestaat uit gesprekken 
met het kind of gesprekken met de ouders. De gezinsspecialist kan ook contact opnemen met 
het wijkteam.
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Tweede pinksterdag
 
   

Vaderdag

Zwemmen groep 5/6
Korfbaltoernooi 
groep 7 & 8

Korfbaltoernooi 
groep 3 t/m 6

Kamp groep 8 Kamp groep 8 Kamp groep 8
Schoolreis groep 1 t/m 8

Zwemmen groep 5/6 Schoolhockeytoernooi

Schoolhockeytoernooi

Zwemmen groep 5/6 
Kijkles

Schoolhockeytoernooi



Ouderraad 

De Kardinaal Alfrinkschool heeft een ouderraad, welke statuten 
heeft en ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel. 
Deze heeft o.a. de volgende doelen:
• De schakel vormen tussen de ouders van de kinderen 

enerzijds en het schoolbestuur en de schoolleiding 
anderzijds.

• De belangstelling van de ouders voor het schoolleven en 
het onderwijs op de Kardinaal Alfrinkschool te bevorderen 
en levendig te houden.

• Initiatieven ontwikkelen en activiteiten ondersteunen, 
welke in het belang zijn van de kinderen van de  
Kardinaal Alfrinkschool.

Medezeggenschapsraad

Om ervoor te zorgen dat een school goed functioneert,  
worden dagelijks plannen gemaakt, beslissingen genomen  
en veranderingen doorgevoerd. De verantwoordelijkheid  
voor het beleid op school ligt bij het schoolbestuur. Maar  
omdat het beleid leraren, kinderen en hun ouders direct of 
indirect aangaat, moet het schoolbestuur overleggen met  
de medezeggenschapsraad. 

De medezeggenschapsraad bestaat uit ouders en 
personeelsleden, de oudergeleding en de personeelsgeleding. 
Belangrijke beslissingen kunnen niet zonder instemming of 
advies van de medezeggenschapsraad genomen worden. In 
sommige gevallen heeft de volledige medezeggenschapsraad 
instemmingsrecht. In andere gevallen heeft alleen de 
oudergeleding instemmingsrecht en de personeelsgeleding 

het adviesrecht of andersom. Deze zaken staan beschreven 
in het regelement van de MR en het huishoudelijk regelement. 
Hierin is ook geregeld hoeveel leden de MR heeft, waarbij de 
aantallen personeelsleden en ouders gelijk verdeeld dienen 
te zijn. Deze MR vergadert gemiddeld acht keer per jaar op 
school.

Klassenouders

Elke klas heeft een klassenouder die de leerkracht helpt bij 
het organiseren van activiteiten in de betreffende klas. De 
klassenouder treedt ook op als contactpersoon tussen de 
leerkracht en de overige ouders van kinderen in de betreffende 
klas. De klassenouder levert daarmee een flinke ondersteuning 
aan de directe leerkracht, die zich daardoor meer met het 
onderwijs kan bezighouden.
De klassenouder kan rechtstreeks hulp van andere ouders 
inroepen. Het kan zijn dat de klassenouders vertegenwoordigd 
zijn in de ouderraad. Dit kan ook een andere ouder uit de klas 
zijn. Het is fijn als iedereen een bijdrage levert aan de school.

De taken van een klassenouder:
• de leerkracht ondersteunen met het regelen van vervoer 
 bij uitjes
• boeken ruilen bij de bibliotheek
• kopieerwerk
• helpen in de groep bij feestelijke activiteiten
• thematafel in de klas inrichten
• helpen bij de verjaardag van de juf
• eventueel schoonmaakwerkzaamheden in de klas
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Zwemmen groep 5/6 
Kijkles

Schoolhockeytoernooi

Start Thema groep 1/2: 
Einde schooljaar

Zwemmen groep 4 Gezondheidsdag 
gr. 3 t/m 8
Reservedag 
schoolhockeytoernooi

Slotavond Afscheidsavond

Doordraaimiddag Laatste schooldag

12.30 u. vrij



Telefoonnummers, adressen en contactpersonen

Kardinaal Alfrinkschool
Dr. Jan Schoutenlaan 3
3145 SX Maassluis
010-5914637
info@alfrinkschool.nl

Ouderraad
ouderraad@alfrinkschool.nl

Medezeggenschapsraad
 mr@alfrinkschool.nl

Geld overmaken

Belangrijke bankrekeningnummers van de school en de ouderraad:
• Ouderraad:
 NL 77 INGB 0000 8507 79
 t.n.v. Ouderraad Kardinaal Alfrinkschool, Maassluis
• Overblijven: 
 NL63 INGB 0007 9131 16
 t.n.v. KAS CONTINU ROOSTER, Maassluis
• Schoolkamp groep 8:
 NL 65 RABO 0146 2768 25
 Stichting Floreo, Kardinaal Alfrinkschool, Maassluis


