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Allereerst  
In dit boekje vindt u een aantal praktische zaken die kunnen bijdragen aan een prettig schooljaar. 
Wanneer u iets mist in dit boekje, horen wij het graag. 

 
Bibliotheek 
Alle kinderen hebben een leesboek uit de schoolbibliotheek in hun kastje. Wij leren de kinderen 
netjes om te gaan met zowel de boeken als de kasten. Gelukkig worden we hierin geholpen door een 
aantal ouders. Zij komen regelmatig de boeken weer helemaal goed in de kasten zetten.  

 
Gevonden voorwerpen 
Alle voorwerpen die op school worden gevonden, bewaren wij een korte periode in een bak in de 
reproruimte. Spullen die niet worden meegenomen leggen wij voor iedere vakantie in de zaal. Wat 
niet wordt meegenomen gaat in de recyclingbakken voor een goed doel. Gevonden fietssleutels 
worden bewaard in een bakje op kantoor bij Agnes.  

 
Gymrooster 
Voor de gymlessen van groep 1 t/m 8 gaan wij naar Sporthal de Tarthorst naast de school. Tijdens de 
gymlessen is gymkleding verplicht, d.w.z. een shirt en gymbroekje of turnpakje en gymschoenen met 
witte zolen.  
De kleuters hebben een gymtas van school aan hun eigen kapstok hangen. 
 

Dag  
 

Tijd 
 

Groep  

Woensdag 08.30-09.15 uur Groep 3 

 09.15-10.00 uur Groep 4 

 10.00-10.45 uur Groep 5 

 11.00-11.45 uur  Groep 6 

 11.45-12.30 uur Groep 7 

 12.30-13.15 uur Groep 8 

 13.15-14.00 uur Groep 1/2 

Vrijdag  08.30-09.15 uur Groep 8 

 09.15-10.00 uur Groep 7 

 10.00-10.45 uur Groep 6 

 11.00- 11.45 uur Groep 5 

 11.45-12.30 uur Groep 4 

 12.30-13.15 uur Groep 3 

 
Daphne Leijs geeft alle lessen.  
Daphne is vakdocent bewegingsonderwijs en werkt bij Sportservice Ede. 
 

Hoofdluis controle 
Na elke vakantie worden de kinderen door de klassenouders gecontroleerd op hoofdluis. Wanneer 
wij neten of luizen aantreffen nemen we contact op met de ouders van het kind en informeren we 
alle ouders van de groep dat er neten of luizen in de groep gevonden zijn. Mocht u thuis hoofdluis 
aantreffen bij uw kind, dan horen wij het graag. Wij informeren dan alle ouders van de groep. 
I.v.m. corona is dit nu anders. 
 

 



 

Informatieavond 
In de derde schoolweek is er een algemene informatieavond. Tijdens deze avond informeren wij u 
over onderwijskundige zaken die dit jaar extra aandacht krijgen. In de groepen krijgt u informatie 
over specifieke groepszaken. 
I.v.m. corona is dit nu anders. U ontvangt op 1 oktober a.s. een filmpje via Social Schools. 
 

Jarigen 
De verjaardag van uw kind wordt natuurlijk in de klas gevierd. Op de verjaardag mag getrakteerd 
worden. Onze voorkeur gaat uit naar een gezonde traktatie. De kinderen gaan aan het eind van de 
ochtend met een verjaardagskaart de klassen rond. 
I.v.m. corona is dit nu anders. Kinderen vieren de verjaardag in de eigen groep. De traktaties moeten 
voorverpakt zijn. 

 
KAkol gesprekken, tien minuten gesprekken, adviesgesprekken en rapporten 
We hebben op school verschillende vormen van gesprekken met ouders. Dit schooljaar zijn de 
gesprekken op: 
 

2021  

  

Dinsdag 14 september KAkol gesprekken groepen 2-8 

Donderdag 16 september KAkol gesprekken groepen 2-8 

Dinsdag 21 september KAkol gesprekken groepen 7-8 

Dinsdag 2 november  Oudergesprekken groep 1 

Donderdag 4 november Oudergesprekken groep 1 

Maandag 22 november Voorlopig advies groep 8 

Dinsdag 23 november Voorlopig advies groep 8 

Donderdag 25 november Voorlopig advies groep 8 

  

2022  

  

Woensdag 9 februari KAkol gesprekken groepen 7 

 Adviesgesprekken groep 8 

Donderdag 10 februari Oudergesprekken groep 1-4 

 KAkol gesprekken groepen 5-7 

 Adviesgesprekken groep 8 

Dinsdag 15 februari Oudergesprekken groep 1-4 

 KAkol gesprekken groepen 5-7 

 Adviesgesprekken groep 8 

Maandag 27 juni  Pré-adviesgesprekken groep 7 

Dinsdag 28 juni Pré-adviesgesprekken groep 7 

Woensdag 29 juni Pré-adviesgesprekken groep 7 

Week 26 Gesprekken op verzoek 

 
✓ Na de voorjaarsvakantie zijn er kindgesprekken in groep 2-4 waarin de leerkracht met het 

kind terug kijkt op de in september benoemde doelen voor het jaar. 

U kunt u inschrijven voor de gesprekken via Social Schools. U ontvangt hiervoor een 

uitnodiging van de leerkracht. 



 

Vanaf groep 3 krijgen de kinderen in februari en juni een rapport mee. Dit jaar ontvangen zij het 
rapport op maandag 7 februari en maandag 27 juni 2022.  

 
Klassenouder 
Dit is een ouder (soms twee ouders) van één van de kinderen uit de groep, die voor de leerkracht 
diverse praktische zaken regelt. U kunt hierbij denken aan het regelen van vervoer bij excursies of 
extra handen in de klas bij bijzondere activiteiten.  
 

Leerplicht / Schoolverlofregeling 
Vanaf vijf jaar zijn kinderen leerplichtig. In principe heeft een kind alleen vrij op dagen die door de 
school zijn vastgesteld. 
Extra schoolverlof is in uitzonderingssituaties mogelijk. Voor de regeling verwijzen wij u naar de 
schoolgids. Op de website van de gemeente vindt u de wet- en regelgeving over  verlof. 
Aanvraagformulieren voor vrijstelling kunt u op kantoor halen. 
 

Medicijnprotocol 
Bij het inschrijfformulier zit een toestemmingsverklaring medicijngebruik. Wanneer u dit heeft 
ingevuld en er treden wijzigingen op, geeft u dit dan door. Dit betreft alleen het gebruik van 
Sinaspril/Paracetamol. Wanneer uw kind andere medicijnen gebruikt, wilt u dit dan met de 
leerkracht bespreken? Hiervoor moet een ander formulier worden ingevuld. 

 
Mobiele telefoons 
Voor kinderen is het niet toegestaan een mobiele telefoon op school te gebruiken. De school kan niet 
aansprakelijk worden gesteld voor vermissing of beschadiging. In de klas is de afspraak dat kinderen 
hun telefoon op een centrale plek neerleggen. Vanaf het moment dat kinderen in school komen is de 
telefoon uit.  
Onderwijskundige ontwikkelingen vragen soms om het gebruik van telefoons. Op deze momenten 
mogen de kinderen hun telefoon gebruiken in de klas. 

  
Memo voor ouders en nieuwsbrief 
Elke week ontvangt u een groepsbericht met daarin informatie vanuit de groep van uw kind. 
Elke eerste vrijdag van de maand ontvangt u een schoolbericht, hierin doen wij verslag van diverse 
schoolse zaken. Beide worden via Social Schools verstuurd.  

 
Open ochtend 
Jaarlijks is er een open ochtend op onze school. Zowel eigen ouders als nieuwe ouders die 

belangstelling hebben zijn welkom om in de groepen te komen kijken. Dit jaar is de open ochtend 

tijdens de Daltondag op dinsdag 23 maart 2022. 

Ouderbijdrage 
Ieder jaar ontvangt u een brief van de ORKA waarin u gevraagd wordt een vrijwillige ouderbijdrage 

over te maken. Van de ouderbijdrage worden veelal de festiviteiten bekostigd zoals het schoolreisje, 

Sinterklaas, excursies, carnaval. 

De ouderbijdrage is € 40,-, ongeveer € 25,- is hiervan voor het schoolreisje bestemd. 
  
 



 

Ouderhulp 
De school hecht veel waarde aan de samenwerking met ouders. Ondersteuning tijdens activiteiten is 
één van de gebieden waarop de samenwerking tot uiting kan komen. Aan het begin van het 
schooljaar ontvangt u een lijst waarop u kunt aangeven bij welke activiteiten u wilt helpen. U kunt 
denken aan helpen bij boekjes ruilen, helpen bij Sinterklaas, Pasen, enz.  
I.v.m. corona is dit nu anders. 
 

Pauzes 
Halverwege de ochtend en tussen de middag hebben de kinderen pauze. Tijdens deze pauze eten en 
drinken de kinderen in eigen klas met de leerkracht. Wij waarderen het wanneer u uw kind drinken 
in een beker meegeeft om het afval te beperken. Als tussendoortje kunt u denken aan een stuk fruit 
of een boterham. Wij doen als school mee met het project Schoolfruit, van november tot april 
ontvangen we voor elk kind drie porties fruit per week. Kinderen maken hierdoor kennis met minder 
bekende soorten en smaken, we eten het met elkaar en er worden een aantal lessen rondom 
voeding gegeven. 
Tijdens de pauzes is een eigen leerkracht en een andere vaste medewerker van school op het plein 
aanwezig. De kinderen gaan met twee groepen tegelijk buiten spelen. 

 
Post 
De post wordt zo veel mogelijk digitaal verstuurd. Wanneer uw e-mailadres verandert, wilt u dit dan 
doorgeven.   
 

Schoolregels 
Op de KA gaan we respectvol met elkaar om; kinderen, leerkrachten, ouders en TSO-krachten.  

1. Wij zijn aardig tegen elkaar in woord en gebaar.  
2. Wij praten en lopen rustig in school. 
3. Wij houden rekening met elkaar. 
4. Wij gaan netjes met alle spullen om. 
5. Wij luisteren naar elkaar. 
6. Wij zorgen er samen voor dat onze school een veilige plek is voor iedereen.  

 
Schooltijden 
Groep 1 t/m 8 
maandag   8.30 – 14.00 uur  
dinsdag   8.30 – 14.00 uur  
woensdag   8.30 – 14.00 uur 
donderdag   8.30 – 14.00 uur 
vrijdag                  8.30 – 14.00 uur 
 
Tien minuten voor aanvang van de lessen gaat de bel en kunt u uw kind naar de klas brengen. De 
leerkracht ontvangt de kinderen. Wanneer u een korte vraag heeft of iets wilt meedelen dan kan dat. 
Wanneer u uitgebreider met de leerkracht wilt spreken vragen wij u hiervoor een afspraak te maken. 
Vanaf het moment dat de kinderen in de klas komen, willen wij er graag voor hen kunnen zijn. Om 
8.30 uur beginnen we met de les.  
I.v.m. corona is dit nu anders. 
 

Toestemming plaatsen van foto’s etc. 
U ontvangt via Social Schools een uitnodiging om aan te geven waarvoor u toestemming 
geeft. 



 

 
 
 
Vakanties en vrije dagen 
Het vakantierooster voor het schooljaar 2021 - 2022: 
 
Herfstvakantie 18 oktober 2021 t/m 22 oktober 2021 
Kerstvakantie 27 december 2021 t/m   7 januari 2022 
Voorjaarsvakantie 28 februari 2022 t/m   4 maart 2022 
Goede Vrijdag 15 april 2022   
Tweede Paasdag 18 april 2022 

  

Koningsdag 27 april 2022   
Meivakantie 25 april 2022 t/m  6 mei 2022 
Hemelvaart 26 mei 2022 t/m 27 mei 2022 
Tweede Pinksterdag   6 juni 2022 

  

Zomervakantie 11 juli 2022 t/m 19 augustus 2022 
 
Studiedagen waarop alle kinderen vrij zijn: 
 
Donderdag 30 september 2021 
Maandag 25 oktober 2021 
Woensdag 24 november 2021 (personeelsdag SKOVV) 
Vrijdag  4 februari 2022 
Maandag  7 maart 2022 
Dinsdag  7 juni 2022 
Vrijdag 24 juni 2022 
 

 Verkeerssituatie 

Om de situatie zo veilig mogelijk te houden voor de kinderen verzoeken wij u vriendelijk om de 
auto’s te parkeren op het parkeerterrein voor of achter de school. Wilt u het zebrapad vrijlaten voor 
de overstekende kinderen? 

 
Vieringen    
Komend jaar zijn er vier vieringen. De vieringen van de groepen 1 t/m 8 worden per keer door twee 
groepen samen voorbereid. Ouders van de uitvoerende groepen zijn welkom om te komen kijken.  
I.v.m. corona is dit nu anders. 

 
Website 
Op de website vindt u informatie over de school.  
 

Ziekmeldingen 
Wilt u zo vriendelijk zijn, als uw kind ziek is, dit tussen 8.00 uur en 8.20 uur telefonisch of via Social 
Schools door te geven?  
Als uw kind niet op school is en wij niets gehoord hebben, bellen wij u rond 9.00 uur op. 
 
 
 
 



 

Namen en adressen  
Kardinaal Alfrinkschool  
Tarthorst 292 
6708 JH Wageningen 
Tel.nr.: 0317 - 414749 
Email: directie.ka@skovv.nl 
Website : www.kardinaalalfrinkschool-skovv.nl 

 
Leerkrachten:  
 
Groep 1/2     Lieneke Kuyvenhoven en Irma Blom      
Groep 3                                         Marieke Grift en Marion van den Berg 
Groep 4   Margot Veliscek   
Groep 5   Ingrid Hendriks en Paola  Elsinga 
Groep 6                Michèle van der Togt en Janette Kroesen 
Groep 7   Rick Derksen  
Groep 8                                         Annet Mulder en Paola Elsinga 
   
Directeur   Agnes Scheffers 
Intern begeleider   Christina Hegeman 
Administratief medewerkster    Gaby Lawson 
Bouwcoördinatoren  Marion van den Berg (groep 1 t/m 4) 
    Paola Elsinga (groep 5 t/m 8) 
Onderwijsassistenten  Juliëtte Baljet 

Thea Broekhuizen 
                                                         Linda Lenters 

     
Contactpersoon voor de kinderen en ouders  
Marieke Grift en Christina Hegeman 

 
Medezeggenschapsraad  
Voorzitter    Mark van der Sluys 
Oudergeleding                 Judith van Veen en Ulrik Yntema 
Teamgeleding                Annet Mulder, Lieneke Kuyvenhoven en Paola Elsinga 
  

ORKA 
Voorzitter   Mark Dunning   
Penningmeester  Desirée Kleinrensink 
Overige leden                Hélène Lamers 
      Joyce van Wijk 
    Mareva Steehouwer 
    Vincent Visser 
    Anna Möller 
Team    Marion van den Berg 
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Schoolbestuur   
Bestuurder: Mark Jager 
Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe Vallei (SKOVV) 
Groenendaal 7 
6715 BA Ede 
0318 – 640405 


