
 

 

Nieuwsbrief augustus 2017 
 

Augustus 2017 September 2017 
28

  
Eerste schooldag! 1 Alfrinkjournaal 1 

31 Juf Marian 40 jaar in het onderwijs! 
Feestochtend voor groep ½ 
Workshops voor gr 3 t/m 8 

4 Informatieavond 19.30 – 21.00 uur 

  5 Papiercontainer  

  18 t/m  Needse sportweek 

  22  

  29 Alfrinkjournaal 2 

    
 
Nogmaals bedankt 
Aan het einde van het jaar is een dankwoord aan alle leden van de 
oudervereniging en de medezeggenschapsraad op zijn plaats. Zonder deze 
hulp zijn veel activiteiten gedurende het schooljaar niet mogelijk. Dank voor 
alle hulp en voor het meedenken het afgelopen schooljaar.  
Ook willen we alle ouders bedanken die zich, op welke manier dan ook, zich 
hebben ingezet voor hulp op onze school. Ook zonder jullie inzet zijn veel 
activiteiten niet mogelijk. Dank daarvoor. Hopelijk mogen we ook in het 
nieuwe schooljaar weer een beroep op jullie doen.  
 
Team Kard. Alfrinkschool 
 
 
Vacature opgevuld!  
Goed nieuws! Het is ons gelukt de vacature in groep 7 (1 dag) en groep 8 (2 dagen) goed op te vullen. Na 
een aantal kennismakings- en sollicitatiegesprekken met diverse kandidaten kwamen we onze match tegen.  
Wendy te Deeseke zal ons team komend schooljaar versterken. 
We zijn zeer blij dat we weer een onderwijstalent erbij hebben. Wendy stelt zichzelf hieronder aan u voor.  

 
Hallo,  
Graag wil ik mezelf even voorstellen als nieuwe leerkracht van de 
Kardinaal Alfrinkschool. Mijn naam is Wendy te Deeseke, ben 24 jaar en 
kom uit Rekken. Komend schooljaar ben ik 3 dagen per week werkzaam 
op de Kardinaal Alfrinkschool, één dag in groep 7 en twee dagen in groep 
8. In juni 2015 ben ik afgestudeerd aan de Pabo in Doetinchem en het 
afgelopen jaar heb ik ingevallen in Enschede en omstreken. In mijn 
relatief korte periode als lerares heb ik al op veel scholen lesgegeven in 
allerlei groepen. Het lijkt me een erg leuke uitdaging om op de 
Alfrinkschool te komen werken en ik heb er dan ook erg veel zin in.  
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Zwangerschapsvervanging juf Debby 
Lotte ten Thije zal de zwangerschapsvervanging van juf Debby op haar nemen. Lotte is al enthousiast 
begonnen de afgelopen week en heeft dus al kennis gemaakt met de school en met de kinderen. Intussen is 
er ook al overleg geweest met juf Stephanie om het nieuwe schooljaar voor te bereiden.  
Hieronder stelt Lotte zich aan u voor.  
 

Mijn naam is Lotte ten Thije o/g Boonkkamp en ben woonachtig 
in Haaksbergen. Na vier jaar te hebben gestudeerd aan Saxion 
in Deventer, ben ik in augustus 2016 afgestudeerd leerkracht. 
Het aankomende schooljaar mag ik aan de slag op de Kardinaal 
Alfrinkschool. Ik vervul de vervanging voor Debby in groep 3. Op 
de maandag, woensdag en donderdag sta ik voor groep 3, naast 
Stephanie.  
In mijn vrije tijd sport ik graag in de sportschool en 
mountainbike ik graag in de natuur. Naast het sporten ben ik 
graag creatief bezig.  
Ik kijk uit naar een fijne en een leerzame periode met de 
kinderen én met de ouders. Ik wens iedereen een fijne 
zomervakantie en tot ziens op school.  
Groet, 
Lotte 
 
 

 

 
Schoolkalender 2017-2018 digitaal en op papier 
De kalender voor komend schooljaar is bijna rond. Zodra deze definitief is volgt de volledige kalender via de 
mail. Begin komend schooljaar krijgen de oudste leerlingen een papieren versie mee naar huis.  
 
Op onze website staat een link naar een digitale schoolkalender, deze is nog in concept. Maar de meeste 
activiteiten staan er al in. Gedurende het jaar veranderen activiteiten nog wel eens van datum of tijd of er 
komen activiteiten bij. De digitale schoolkalender proberen we zoveel mogelijk up to date te houden en we 
zullen er regelmatig naar verwijzen.  
 
Tip: maak een snelkoppeling op uw telefoon: http://snelnaar.alfrinkneede.nl . U hebt dan altijd de agenda 
en de laatste nieuwsbrief bij de hand.  
 
 
BBQ; een geweldige avond 
Mooi weer, gezelligheid en een top 
organisatie. We willen alle ouders van de OV 
bedanken voor hun inzet tijdens de BBQ 
avond. We kijken terug op een mooie 
samenwerking met het team en een gezellig 
samenzijn op het plein met alle ouders en 
kinderen.  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://snelnaar.alfrinkneede.nl/
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Herinnering groep 8 
Groep 8 heeft aan de school een geweldig mooi 
bord aangeboden. Het bord staat te pronken 
aan de zijkant van de school en iedere groep 8 
leerling heeft er een eigen uil opgemaakt. 
Dankjewel groep 8. Het fleurt het gebouw weer 
wat extra op.  
 
 
 
 
 
 
Ook de musical was een groot succes. De kinderen, ouders en het team hebben genoten van het optreden 
en het talent. Knap gedaan groep 8. We wensen jullie heel veel succes op het VO en kom vooral nog eens 
langs.  

 

 
Talenten van groep 8 

 
 
Juf José; afscheid, maar nog niet helemaal 
Een bijzondere week voor juf José. Volgend schooljaar gaat José met vervroegd pensioen en dus was dit 
haar laatste week met haar eigen klas. Ze heeft er, samen met de kinderen en ouders, een feestje van 
gemaakt met op woensdag een bezoek aan de binnen speeltuin. Gelukkig is juf José volgend schooljaar nog 
een tijd bij ons. In februari 2018 nemen we pas echt afscheid en ook hier gaan we dan een bijzondere dag 
van maken.  
 
 



Juf Madelon 
Wel nemen we dit schooljaar afscheid van Juf Madelon. 
Ook zij is de afgelopen week in het zonnetje gezet door 
haar klas en hebben ze samen nog leuke activiteiten 
gedaan. We willen, ook via deze weg, Madelon heel veel 
plezier en succes wensen op de Ariëns basisschool 
Haaksbergen. We willen haar bedanken voor de inzet en 
betrokkenheid op de Alfrinkschool.   
 
 
Verhuizingen in het gebouw 
De afgelopen week is er al veel geschoven en verhuist in de school. Enkele groepen wisselen van lokaal en 
er komen, per bouw, werklokalen bij. In die werklokalen kunnen kinderen goed zelfstandig werken in 
groepjes aan projecten of alleen. Door deze ook goed in te richten krijgen de kinderen prettige werkplekken 
en hebben ze alle materialen bij de hand. Ook de bieb is verplaatst. Deze stond in het voormalige 
overblijflokaal, maar dat lokaal wordt langzamerhand getransformeerd naar een groepslokaal (groep 3). 
Het oude computerlokaal heeft inmiddels fijne werktafels voor de bovenbouw gekregen.  
 
 
Fietsenhok 
In de vorige nieuwsbrief al even aangestipt. In september gaan we dan echt aan de slag. In samenwerking 
met MR Graffiti en enkele bovenbouw kinderen gaan we van het fietsenhok weer een plaatje maken. Er zal 
een passend ontwerp komen wat bij de school past en onder begeleiding kunnen enkele kinderen, op 
vrijdagmiddag, als echte kunstenaars aan de slag. We bieden dit dan aan als naschoolse activiteit. Zonder 
extra kosten, maar wel via opgave (max 5 bovenbouw kinderen per keer). Deze activiteit zal dan ongeveer 5 
keer worden aangeboden. De organisatie hiervoor volgt t.z.t.  
Voor dat dit kan gebeuren dienen we nog wel eerst een grondlaag aan te brengen op de muren. Dit zullen 
we gaan doen tijdens de klusmomenten van het nieuwe toestel en in de eerste weken. Ook hier is hulp 
straks van harte welkom. Ook hierover volgt meer info.  
 
Nieuwsbrief digitaal 
We krijgen regelmatig berichtjes dat de nieuwsbrief niet goed aankomt in de mailbox van ouders. Laat het 
vooral weten wanneer u al een tijdje niets meer heeft gehoord. Wij checken dan het email adres in ons 
administratiesysteem. Controleer voor dat u ons daarover mailt zelf ook even de SPAM- inbox. Het komt 
voor dat de nieuwsbrief daarin terecht komt.  
 
De nieuwsbrief staat, na verzending, zo snel mogelijk op onze website.  
www.alfrinkneede.nl  
http://snelnaar.alfrinkneede.nl  
 
 

http://www.alfrinkneede.nl/
http://snelnaar.alfrinkneede.nl/
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Alfrinksponsoren bedankt! 
 
 

 

  

 
Av integrate 
Bedrijvenweg 2 
7161 AJ Neede 
info@avintegrate.nl  
www.avintegrate.nl  
 

  

 
 

 
 
Oudervereniging Alfrinkschool 
Koordsteeg 11 
7161 WP Neede 

 

 
 
 
 
Olminkhof Afbouw 
www.olminkhofafbouw.nl  
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
Diëtisten-/ voedingspraktijk Joyce Westhoff 
Braak 20 
7161 BB Neede 
www.dietistjoycewesthoff.nl 
 
  

 

 

 
 

 
Nijverheidsweg 7 
7161 AA  Neede 
T.   0545-291530 
F.   0545-295651 
 
T.   0545-287799 (direct) 
Pascal@wissinkmetaal.nl 
www.wissinkmetaal.nl 
 

 

 

 
 

Eiki Neede B.V. 
Parallelweg 40 
7161 AG Neede 
T. 0545-291674 
F. 0545-291887 
info@eikineede.nl  
www.eikineede.nl  

mailto:info@avintegrate.nl
http://www.avintegrate.nl/
http://www.olminkhofafbouw.nl/
http://www.dietistjoycewesthoff.nl/
mailto:Pascal@wissinkmetaal.nl
http://www.wissinkmetaal.nl/
mailto:info@eikineede.nl
http://www.eikineede.nl/


 
 

 
 

Bouwbdrijf te Woerd  
patrick@tewoerd.nl  
06-51053248 
 

 

 

 
 
VB Airsuspension  
Frankenweg 3 
7050 AC Varsseveld,   
T: +31 (0)315 - 24 10 75  
M: +31 (0)6 - 22 51 88 02  
F: +31 (0)315 - 24 42 32  
gerald.molenveld@vbairsuspension.com  
www.vbairsuspension.com 

 
 

 

 

 

 
Bloemsierkunst Joop Bouwmeester 
Borculoseweg 21 
7161 GP NEEDE 
Tel: 0545-292939 
E-mail: mag@zijdebloemen.nl 
 

 
Het plaatsen zelf willen we graag doen vlak na zomervakantie met de nodige ‘ouder- man/vrouwkracht’. 
We maken er dan een leuke dag(en) van. We willen dit doen in week 36 en week 37 op de zaterdagen. 
Nieuwe data dus in verband met de SEN feesten. opgave via;  Maykel Welmerink 0612550210 
 

 

mailto:patrick@tewoerd.nl
http://www.vbairsuspension.com/nl/
mailto:voorhorst@vbairsuspension.com
http://www.vbairsuspension.com/
http://www.bloemsierkunstbouwmeester.nl/
mailto:mag@zijdebloemen.nl
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