
 

 

Nieuwsbrief februari 2017 
 
Agenda februari 2017 Maart 2017 
16 Voorstelling gr 3/4 13.30 uur 15 Open huis 
17 Rapport mee 27 Zwemmen gr 5/6 12.30-13.30 uur 
20 Zwemmen gr 5/6 12.30- 13.30 uur 28 Techniekochtend groep 8 9.00 – 11.30 uur 
21  Studiedag – alle groepen vrij 30 Alfrinkjournaal 
22 Groep 5-6-7-8 12.00 uur vrij 31 Juffendag 
23 Alfrinkjournaal    
24 Carnaval op school – groep 5-6-7-8 naar de tent   
27 feb 
- 

Voorjaarsvakantie   

3 mrt    
 
 
Carnaval 
Vrijdag 24 februari vieren wij carnaval op de Kard. Alfrinkschool. 
Evenals vorig jaar willen we dit ’s middags met de kinderen van groep 5 t/m 8 in de SEN-tent vieren. 
 
De schooltijden worden in deze week om die reden aangepast: 

 Op woensdag 22 februari zijn alle kinderen van groep 5, 6 , 7 en 8 om 12.00 uur vrij. 

 Op vrijdag 24 februari verwachten we alle kinderen om 9.00 uur op school.  

 Heeft u op vrijdag 24 februari van 8.30-9.00 uur opvang nodig dan horen wij dit graag. We houden hier dan 
rekening mee. Juf Anne Janssen kan dan de kinderen opvangen.  

 Deze dag mag iedereen verkleed op school komen. 

 ’s Morgens is er een gezellig carnaval programma op school.  

 De kinderen van groep 0 t/m 4 zijn vrijdag om 12 uur vrij.  

 De kinderen van groep 5 t/m 8 nemen een eigen lunchpakket mee en vieren ’s middags tot 14.30 uur 
carnaval in de SEN-tent. Samen met de kinderen van de Dr. Ariëns Daltonschool en de Needse hoogheden zal 
daar carnaval worden gevierd.  

 De carnavalscommissie van de SEN en van de scholen zorgen voor de invulling van dit programma.   

 De kinderen van groep 0 t/m 4 zijn deze middag ook van harte welkom onder begeleiding van een 
volwassene. 

 Na het feest in de tent lopen we met de groepen weer terug naar school. Hier kunnen de kinderen dan weer, 
vanaf 14.30 uur,  worden opgehaald of de kinderen gaan vanuit daar zelfstandig naar huis.  

 
 
Groep 2 mag alleen naar de klas 
Na de voorjaarsvakantie mogen de kinderen van groep 2 alleen in de klas komen. Ouders nemen dan op de gang 
afscheid. Tijdens de informatieavond was dit reeds aangegeven.  
 
Tevredenheidsonderzoeken 
Op 30 januari worden de tevredenheidsonderzoeken uitgezet binnen stichting Keender en zo ook op onze school. 
Ouders, kinderen en medewerkers ontvangen een digitale vragenlijst om zo achterhalen hoe er over de school wordt 
gedacht. Er worden vragen gesteld over wat u, als ouder, vindt van het onderwijsaanbod op school, de communicatie, 
de voorzieningen en de sfeer. 30 januari ontvangen ouders per email een uitnodiging om online deze vragenlijst in te 
vullen. Met het invullen van de vragenlijst laat u uw stem horen en levert u een constructieve bijdrage aan onze 
school. U ontvangt in aparte email meer informatie over deze vragenlijst. We willen u alvast hartelijk dank voor het 
invullen.  
De leerlingtevredenheidsonderzoeken worden uitgezet onder de kinderen van groep 6-7-8. Ook zij vullen, op school, 
online en anoniem, een vragenlijst in. Ook hierbij is het doel om te achterhalen wat kinderen van de school vinden. 
Daarmee kunnen wij aan de slag om ons verder te verbeteren.  
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Herhaling; extra studiedag 21 februari 2017 
De afgelopen periode is er hard gewerkt op onze school. Door de kinderen, door heel veel hulpouders en door het 
team. Ondanks dat enkele collega's met verlof zijn geweest en thuis hebben genoten van hun nieuwe gezin, heeft het 
team, met de nodige versterking, bergen werk verzet. Er zijn mooie ontwikkelingen op onze school. Hier zijn we enorm 
trots op. 
In februari zijn alle collega's weer terug van hun verlof en is ons team completer dan ooit. Voor het team een prettig 
moment om tijdens een studiedag samen verder te ontwikkelen en te leren. 
In goed overleg met de leden van de medezeggenschapsraad en het bestuur is gekozen voor een extra studiedag op 
dinsdag 21 februari. Alle groepen zijn dan vrij. Mocht u vragen hebben over het bovenstaande dan horen wij dit 
natuurlijk graag. 
 
 

Bericht van de overblijfklub: Vacature overblijfkracht TSO Dr. Ariëns Daltonschool 

De OverblijfKlup verzorgt het overblijven op basisschool Dr. Ariëns Daltonschool Neede  

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste nieuwe overblijfkracht. 

Iets voor U? 

Wij zijn op zoek naar mensen die het leuk vinden om onder begeleiding van een TSO coördinator in een team van 

overblijfkrachten kinderen op  te vangen en te begeleiden bij het lunchen, buitenspelen en het doen van 

sport/spelactiviteiten. U bent een stabiel, maar warme persoonlijkheid. U hebt goede sociale vaardigheden ten aanzien 

van het omgaan met kinderen. U kunt goed samenwerken dan zijn we opzoek naar u. 

Wat bieden wij 

een prettige werkplek in een fijne organisatie de werktijden zijn in schoolweken tussen de middag van 11.45 uur tot 

13.00 uur een vergoeding volgens de vrijwilligers regelgeving 

Informatie? 

Mocht u geïnteresseerd zijn, kent u iemand die in ons profiel past of wilt u meer informatie? Kunt u contact opnemen 

met TSO coördinator Jo van Dijke, telefoonnummer 0622775972 of mailen naar  jo.vandijke@outlook.com  
 
 

Komen jullie ook ?  
Met kerstmis hebben we de geboorte van Jezus gevierd. 
Het verhaal van Jezus is met kerstmis begonnen. 
Ben je nieuwsgierig geworden hoe het verder met Jezus ging? Daar gaan we de 
komende tijd achter komen tijdens de kindernevendiensten.  
De kindernevendiensten worden gehouden tijdens de weekend vieringen . Als de 
viering begint gaan wij naar het Achterhuis . 
Door samen te praten ,lezen en knutselen gaan we meer te weten komen over het 
leven van Jezus. 
 
De eerste keer is op zondag 5 Maart om 10.30u. 
Daarna zien we elkaar nog op 

Zaterdag 11 maart om 19.00u 
Zaterdag 25 maart om 19.00u 
Zondag 2 April  om 10.30u 
 
Zondag 9 April is het Palmzondag. 
In de RK.Kerk in Rietmolen is er dan  om 10.30 u een speciale gezinsviering. Dit mag je niet missen!! Want zonder jullie 
is het geen feest. Samen met het muziekkorps mag je met je Palmpasen stok in optocht door de kerk en naar buiten 
zodat iedereen je mooi versierde stok kan zien. 
Natuurlijk mag je een stok thuis maken, maar als je het leuk vind ben je ook welkom om op Zaterdagmiddag 8 April 
van 14.00u. tot 15.30u. in het Achterhuis je Palmpasen stok te maken. 
Laat het wel even weten dat je komt, zodat we weten hoeveel materiaal we moeten kopen. Als je het hebt is het 
handig als je zelf een houten stok in de vorm van een kruis meeneemt. 
Voor de rest zorgen wij. 
Simone Meijerink mtsmeijerink@comveeweb.nl  Tel.295396/ 06-23147669 
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