
 

 

Nieuwsbrief 23 december 2016 
 
Agenda januari 2017 Februari 2017 
6 Volleybal toernooi 16 Voorstelling gr 3/4 13.30 uur 
9 Weer naar school 17 Rapport mee 
17 9.00 - 11.30 uur techniekochtend groep 8 20 Zwemmen gr 5/6 12.30- 13.30 uur 
23 Controles GGD 21  Studiedag – alle groepen vrij 
23 12.30 – 13.30 zwemmen groep 5/6 23 Alfrinkjournaal  
23 13.30 – 14.30 uur Inloop spreekuur GGD  24 Carnaval op school 
23 MR bijeenkomst 27 feb - Voorjaarsvakantie 
24 9.00 – 11.30 uur techniekochtend groep 7 3 mrt  
25 Basketbal toernooi   
26 Alfrinkjournaal    
 
 

Een fijn, gezond en leerzaam 2017! 
Het team van de Kard. Alfrinkschool wil graag van de gelegenheid 
gebruik maken om alle ouders, verzorgers te bedanken voor hun 
betrokkenheid bij onze school. Wij wensen iedereen fijne, 
gezellige feestdagen en een goed, gezond en leerzaam 2017 toe! 
We beginnen maandag 9 januari weer fris aan het nieuwe jaar!  
 
 
Ouderverenging en versiercommissie bedankt! 
De Oudervereniging neemt ons ieder jaar veel werk uit handen. Ook de afgelopen periode hebben zij weer 
veel werk verzet. Ook de versiercommissie zet zich regelmatig in om de school weer om te toveren naar 
een mooie thema.  Ontzettend bedankt daarvoor! 
 
MR bedankt! 
Wij willen de MR bedanken voor hun positief kritische houding. Samen met de MR worden diverse 
beleidsmatige zaken besproken. De MR is een critical friend en daar zijn wij ontzettend blij mee. 
 
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. Deze datum stond niet gepland. We hopen 
door deze tijdige aankondiging dat u in de gelegenheid bent om eventueel opvang te regelen voor uw 
kinderen. Mocht u vragen hebben over het bovenstaande dan horen wij dit natuurlijk graag. 
 

Vrijwilligers gezocht!                                                                                                                                                       
Wij zijn op zoek naar een vrijwilliger(s) die 2x in de week gedurende een uur woordenschat willen oefenen 
met onze Syrische leerlingen in groep 1 en 2. Doordat zorgverzekeringen hun regels hebben aangescherpt is 
het bijna onmogelijk om voor deze kinderen logopedie op te starten. Voor ons zou het een grote hulp zijn 
wanneer er iemand is die middels spelletjes (mini-loco/voorlezen/etc.) deze kinderen wil helpen de 
Nederlandse taal eigen te maken. Mocht u interesse hebben en/of iemand kennen die mogelijk interesse 
heeft laat het dan weten aan a.hassink@alfrinkneede.nl. Graag zie ik jullie reactie tegemoet! 
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Eten en Drinken 
Veel goede voornemens hebben met gezond leven te maken. Meer sporten of gezonder eten. Ook in de 
klassen wordt regelmatig aandacht besteed aan gezonde voeding en een gezonde leefstijl. 
Om ook op school het nieuwe jaar goed te starten willen we vragen om er goed op te letten wat u de 
kinderen meegeeft om te eten en te drinken voor de pauze. De afgelopen periode hebben we een boel 
lekkers voorbij zien komen in de broodtrommels. Dit is echter niet de bedoeling. Een goede boterham en 
wat drinken vult wat beter om de dag goed door te komen. Van school krijgen de kinderen op woensdag, 
donderdag en vrijdag fruit. Een broodtrommel en een drinkbeker helpen daarnaast enorm om de afvalberg 
te beperken. Alvast dank voor de medewerking.  
 
Papiercontainer 
Op 10 en 11 januari staat de container weer bij de school! Doet iedereen weer mee? Bedankt namens de 
kinderen. 

 
Volleybaltoernooi 
Vrijdag 6 januari doet groep 7 mee aan een volleybal toernooi. We wensen ze natuurlijk veel plezier.  

 
 
Basketbaltoernooi 
Op woensdagmiddag 25 januari vindt het jaarlijkse basketbaltoernooi plaats in de sporthal. Dit toernooi 
wordt gespeeld door de meisjes van groep 7 en 8. De meiden hopen op veel publiek! Aanvang 14.15 uur. 
 

 
Werkzaamheden Wolfersweg 
De werkzaamheden aan het eerste deel van de Wolfersweg zijn bijna afgerond. De planning loopt op 
schema en het resultaat is prachtig. Na de kerstvakantie gaat de aannemer verder met het tweede gedeelte 
van de Wolfersweg.  De overlast is nog niet geheel gedaan. Wij verzoeken u daarom om zoveel mogelijk 
dezelfde route te rijden als de afgelopen periode.   
Dank voor uw begrip! 
 

 

Bericht St Paulus parochie – Kerstviering 
Het is weer bijna Kerstmis. We vieren dan de geboorte van het kindje Jezus. 
Als er een kindje geboren wordt, is het feest.  
In de kerk willen we de geboorte van Jezus vieren. Deze gezinsviering is op 
Kerstavond 24 december en begint om 19.30 u. in de RK. Kerk. 
Borculoseweg 43 Neede.  
Je kunt de informatie ook vinden op www.stpaulusparochie/ neede. 
Je mag mij ook altijd bellen voor informatie op tel. 0545-295396 
 
Ik hoop jullie te zien ook namens Liza –Milou Thuinte. Groeten Simone Meijerink   
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