
 

 

Nieuwsbrief april 2017 
 

April 2017 Mei 2017 
4 Techniekmorgen groep 7 4 Dodenherdenking 
6 Verkeersexamen theorie 5 Bevrijdingsdag, einde meivakantie 
6 Voorstelling groep 7-8 ‘Cliffhanger’ 13.30 

uur 
15 Zwemmen groep 5/6 12.30-13.30 uur 

12 Voetbaltoernooi 15 t/m 
19 

Avond Vierdaagse 

13 Witte donderdag  16 Fietscontrole voor examen (gr.7) 
14 Goede Vrijdag (studiedag, alle lln. vrij) 18 Praktijk examen verkeer (gr. 7) 
17 2e Paasdag (vrij)   
18,19,20 Eindtoets groep 8 24 Alfrinkjournaal 
20 Alfrinkjournaal 25+26 Hemelvaart (alle leerlingen vrij) 
21 Koningsspelen   
24 Start meivakantie   
27 Koningsdag   
 
 
Avond 4-daagse 
Beste ouders en verzorgers,  
 
Maandag 20 maart hebben alle kinderen een brief meegekregen omtrent 
de avond 4-daagse.  
Op woensdag 29 maart kon het opgave formulier worden ingeleverd bij 
de JUF van de eigen klas.  
 
Uw bijzondere aandacht vragen we voor de bemanning van de POSTEN onderweg. 
Wij vragen, in onze brief, jullie hulp, hoe leuk is het om de kinderen aan te moedigen en support geven ?  
Samen maken we er graag een mooi sportief evenement van.  
Wij houden ons aanbevolen voor leuke tips.  
 
Sportieve groet,  
 
Nathalie, Janneke, Nicole en Sabine 
 
Groep 4/5 naar de Needse berg 
19 april gaat groep 4/5 van 11-12.30 uur naar de Neede berg. Dit uitstapje is onderdeel van een Natuur- en 
milieu educatie project.  
 

 
Wij zijn op zoek! 

             
Vind jij het leuk om tijdens een school activiteit te fotograferen?  
Wij zijn op zoek naar nieuwe hulpouders! 
Lijkt het je leuk om ons te helpen laat het ons dan even weten: 
 
Karin Hagreis en Veronica Kasteel 
karin@hagreis.nl of Anvero4@hotmail.com 
 
 

Kard. Alfrinkschool, Koordsteeg 11, 7161 WP Neede. Tel.nr. 0545-292686.. www.alfrinkneede.nl / e-mail: directie@alfrinkneede.nl 

 

AAALLLFFFRRRIIINNNKKK   JJJOOOUUURRRNNNAAAAAALLL    



Voetbaltoernooi  
Op woensdagmiddag 12 april vindt het jaarlijkse voetbaltoernooi plaats op de velden van sportclub Neede. 
Dit toernooi wordt gespeeld door de jongens van groep 7 en 8. We hopen op veel publiek!! Aanvang 
waarschijnlijk 13.15 uur. 
 
Schoolfruit 
We hebben vanaf november gesmuld en geproefd van het lekkere schoolfruit. We mogen nog twee weken 
profiteren van het schoolfruit en dan stopt deze actie. Vanuit een subsidieregeling hebben gebruik kunnen 
maken van dit schoolfruitproject. Natuurlijk is hierbij ook het doel kinderen bewust te maken van gezond 
eten en leven. We stellen het op prijs wanneer u, zodra deze actie stopt, groente, fruit of een andere 
gezond tussendoortje meegeeft. Alvast hartelijk dank.   
 
 
Papiercontainer 
Op 11 april staat de container weer bij de school! Doet iedereen weer mee? Bedankt namens de kinderen. 
 
 
 
Vlag 
We hebben een hele mooie vlag op school. Helaas zit er een kleine scheur aan de band van de vlag. Wie wil 
deze voor ons repareren zodat hij weer mooi boven in de mast kan.  
 

 
 
CITO entreetoets en eindtoets 
 

De CITO-entreetoets wordt afgenomen in groep 7, in de periode van 27 maart tot 21 april. De toets geeft 
een breed beeld over het presteren van de leerling op verschillende vakgebieden. 
De CITO-eindtoets wordt afgenomen op 18, 19 en 20 april. De toets is vooral een meetinstrument voor ons 
als school. De toets wordt door de inspectie gebruikt om de leeropbrengsten van basisscholen met elkaar te 
vergelijken. 

 
 
 
Rabobank actie 
Wij doen mee aan de Rabobankactie Hart voor de 
Achterhoek. Van 9 tot en met 26 mei kunnen leden van 
Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek stemmen op 
verenigingen en stichtingen die zij een warm hart 
toedragen. Iedere stem is geld waard en daarvoor 
hebben wij jouw hulp nodig. 
In samenwerking met de oudervereniging hebben we als 
doel gesteld het opknappen van het computerlokaal en 
het verbeteren van de verbeteren van het plein icm de 
parkeerplekken.   
Zeg de actie voort aan familie en kennissen die lid zijn 
van de Rabobank. Meer informatie over de actie is te 
vinden op www.rabobank.nl/noa  

 

 

 

 

 

 

http://www.rabobank.nl/noa


 

PAGINA 3 NIEUWSBRIEF VOOR 

MEDEWERKERS 

 

 

 

  
Koningsspelen 
Op 27 april is het weer Koningsdag! Ook dit jaar vieren wij dat met 
sportieve dag op school: de Koningsspelen! Dit doen we op 
vrijdagochtend 21 april. 
Wij beginnen de dag met het dansen en zingen van het themalied op het 
schoolplein. Daarna gaan we ontbijten in de klas.  Wij krijgen een 
ontbijtpakket van de organisatie van Koningsdag. De kinderen hoeven 
dus thuis niet te ontbijten.   
Verder zorgt de ouderraad voor een tussendoortje en wat te drinken 
deze ochtend.  U hoeft deze dag dus geen tussendoortje mee te geven 
met uw kind.  
 
Wilt u graag helpen op deze dag, dan kunt u zich hiervoor aanmelden! 

- In de onderbouw (groep 1 tem 4) hebben wij ouders nodig die willen helpen bij de spelletjes 
(aanmelden bij juf Stephanie s.geldof@alfrinkneede.nl )   

-  In de bovenbouw zoeken we ouders die een groepje kinderen willen begeleiden. (aanmelden bij 
moeder Tatjana Ter Braak tatajanaterbraak@hotmail.com ) 

 
Wij hopen er samen een leuke dag van te maken! 
 
Namens de Koningsdag commissie, 
Juf Annemiek en juf Dilana en juf Stephanie 
 

 
Kom jij ook een Palmpasenstok maken?  
Zondag 9 April  word er in de kerk van Rietmolen Palmpasen gevierd. Deze viering is speciaal voor kinderen 
en begint om 10.30u. 
Om deze viering extra feestelijk te maken willen we op zaterdag 
8 April een Palmpasen stok gaan maken in het Achterhuis in Neede. Met deze stok kun je de optocht in de 
kerk meelopen . 
Na afloop kun je hem aan iemand cadeau geven die wel een opkikkertje kan gebruiken of hem thuis een 
mooi plekje geven. Maar ook als je niet naar de viering kunt komen ben je welkom om een Palmpasen stok 
te komen maken. 
 
Zeg het aan je vriendjes en vriendinnetjes en kom op  
Zaterdag 8 April naar het Achterhuis. 
 
Waar: Het Achterhuis (achter de RK Kerk aan de Borculoseweg 43 in 
Neede) 
Wanneer: 8 April van 14.00u tot 15.30u. 
 
Opgave: Het is fijn als we weten hoeveel kinderen er komen. 
                We kunnen dan voor voldoende materiaal zorgen. 
                Je kunt je opgeven (liefst voor 4 April) 
                bij Simone Meijerink tel.06-23147669/0545- 295396 
                of mtsmeijerink@comveeweb.nl. 
 
Zelf meenemen: Een houten stok in de vorm van een kruis.  
                                
We hopen jullie allemaal te zien. 

mailto:s.geldof@alfrinkneede.nl
mailto:tatajanaterbraak@hotmail.com


 
Een week later ,zondag 16 April is het Pasen. 
Er is dan een viering om 10.30u  in de kerk. 
Er is dan ook een kindernevendienst. 
We gaan dan samen praten over wat er tussen Palmpasen en Pasen 
allemaal met Jezus is gebeurd. 
Komen jullie ook?  
 
Simone Meijerink 

 
 
 
Aan:  Ouders-verzorgers leerlingen groep 1 t/m 8 

Onderwerp: Sportuur Atletiek 
‘Gedrag (g)een probleem’  

Datum: April 2017 
 
Beste ouder/verzorger, 
 
Sport Federatie Berkelland organiseert op woensdag 26 april 2017 een sportuur Atletiek waar 
gedrag centraal staat, genaamd ‘Gedrag (g)een probleem’.  
 
Is uw kind tussen de 6 – 16 jaar en heeft het duidelijkheid en wat extra aandacht nodig tijdens een 
activiteit? Dan is het sportuur Atletiek ‘Gedrag (g)een probleem’ iets voor hem/haar!  
Door middel van dit sportuur brengt de Sport Federatie lotgenoten bij elkaar, maar geeft het ook 
extra aandacht aan diegene die het nodig hebben. De Sport Federatie heeft ervaring met deze 
doelgroep en door deskundigheid van de medewerkers is uw kind in goede handen. 
Waarom sporten in de schoolvakantie? Kinderen en jongeren met ‘probleemgedrag’ zijn niet altijd 
in staat zelf vrije tijd in te vullen met gevarieerde activiteiten. Het vergt van ouders veel inzet en 
creativiteit om hun kind door deze vakantie te loodsen. Daarom kan een sportuur een uitkomst 
zijn voor deze doelgroep. 
 
U en uw kind zijn welkom op woensdag 26 april van 14:00-15:00u op het veld in de 
vogelzangstraat te Eibergen. Bij slecht weer in de Pickerhal, te Eibergen. Deelname aan het 
sportuur kost €1,50. Betaling vindt plaats bij aanvang van het sportuur. Opgeven kan tot uiterlijk 
vrijdag 21 april. 
  
Activiteit: Sportuur Atletiek - ‘Gedrag (g)een probleem’    
Datum: Woensdag 26 april 2017.  
Tijdstip:  14.00-15.00 uur groep 1 tot en met groep 8. 
Locatie: Veld vogelzangstraat of (bij slecht weer) in de Pickerhal. 
Materiaal: Sportkleding en sportschoenen buiten/binnen. 
Inschrijven: Stuur een email naar anne@sportfederatieberkelland.nl , vermeld naam en groep. 
 Opgeven tot uiterlijk vrijdag 21 april 2017 
Kosten: €1,50 per deelnemer  
 
Voor meer informatie kun je terecht bij Sport Federatie Berkelland, (0545)-472767. 

mailto:anne@sportfederatieberkelland.nl
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Tot woensdag 26 april!  
Sport Federatie Berkelland. 
 

 

 


