
 

 

Nieuwsbrief juli 2017 
 

Juli 2017                                                                                Augustus 2017 Augustus 2017 
7 Barbecue avond: aanvang 17 uur  28 Eerste schooldag! 

10 Zwemmen gr 5/6 12.30-13.30 uur   

11 Musical groep 8   

13 Alfrinkjournaal   

14 Laatste schooldag   

17  Zomervakantie t/m 25 aug   

    

    

    

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 

   

 
 
MR – Constance Roos bedankt! 
Na een periode van 4 jaar zal mevr. Constance Roos-Okx (moeder van Floris uit groep 8) haar 
werkzaamheden voor de Medezeggenschapsraad op de Kard. Alfrinkschool stoppen. Haar zoon start 
volgend schooljaar op de middelbare school.  
 
Constance, wij willen jou heel graag bedanken voor je jarenlange inzet in de MR. We hebben erg veel baat 
gehad bij jouw kennis van zaken.  
Het vertrek van Constance betekent dat wij met ingang van volgend schooljaar een vacature hebben voor 
onze MR. Er hebben zich reeds twee kandidaten aangemeld. Wordt volgend schooljaar vervolgd. 
Wij wensen alle ouders een fijne zomervakantie toe en tot volgend schooljaar! 
 
Stephanie Geldof, Richard Grevelink en Martine Tiehuis-Kleinsman 
 
 
Papiercontainer 
Op 4 en 5 juli staat de container weer bij de school! Doet iedereen weer mee? Bedankt namens de 
kinderen. 
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Doordraaimorgen 
Dit jaar vindt er alleen in de onderbouw een doordraaimorgen plaats en wel op 5 juli. 
In de andere groepen komt de leerkracht even kort kennismaken. 
 

 
Avondvierdaagse 
#per abuis stond er in het vorige AlfrinkJournaal een stukje over de avondvierdaagse dit was niet juist# 
 
Met 123 kinderen hebben we een hele gezellige & sportieve avond4-Daagse 2017 gelopen. Uit alle groepen 
kwamen de aanmeldingen, leuk!  
  
DANKJEWEL AAN:  

 DE POSTEN  
de ouders die bereid waren onderweg onze kinderen te voorzien van iets lekkers & wat te drinken.  

 AANSPREEKOUDERS  
Per groep was er een aanspreekouder die de verantwoordelijkheid op zich wilde nemen voor de 
‘telling’, tijdig vertrek, stempels, oranje tas, stempels, medailles, etc. !!  

 SPONSOREN  
Heerlijk dat we op iets lekkers konden rekenen. 

Uit onze evaluatie nemen wij weer wat verbeterpuntjes mee naar volgend jaar & we hopen dat we er dan 
samen weer een succes van maken.  
Lijkt het je leuk om ons Avond4-daagse team te komen versterken, dan kun je volgend jaar alvast 
meedraaien. Je mag het ons nu, of in het nieuwe schooljaar laten weten. 
  
Sportieve groet,  
Nicole, Janneke, Nathalie en Sabine  
 
Lege toners en cartridges van printers welkom 
Bij de ingang aan de koordsteeg staat een inleverbak voor toners en cartridges. De toners worden 
verzameld voor het goede doel. Gooi ze dus niet in de prullenbak, maar lever ze in bij ons.  
 
 
Leerorkesten 
Wil je graag op muziekles? Dat kan! 
Volgend schooljaar start Crescendo Neede een nieuw project voor kinderen vanaf groep 5/6/7. Twee 
leerorkesten. Een voor blazers en een voor slagwerkers.  
De Blaasfabriek en de Timmerfabriek.  
Muzikale voorkennis is niet nodig. 
Vanaf het begin al samen in een orkest spelen is de leukste manier om muziek te leren spelen. 
Voor meer info kijk op de site van Crescendo www.crescendo-neede.nl. 
Of op facebook van Crescendo Neede. 
Of stuur een mailtje naar crescendojeugd@gmail.com. 
Lijkt dit je erg leuk maar zit je in groep 4? Geen nood. 
Vanaf groep 4 kun je bij Crescendo een AMV (Algemene Muzikale Vorming) cursus komen doen. 
Ook deze cursus is in een groepje. Je speelt dan Blokfluit en leert al spelend de muzikale basis.  Vanaf les 
een maak je al echt muziek samen met begeleidingsmuziek van een CD. 
 
Kom kijken op ons open huis op dinsdag 11 juli in het Crescendogebouw aan de Haaksbergseweg 6. 
 
Erna Zomer, Jeugd coördinator Crescendo Neede 
crescendojeugd@gmail.com. 
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MEDEWERKERS 

Vakanties 2017-2018 
 
De studiedagen en overige vrije dagen dienen nog gepland te worden.  Zodra deze zijn vastgesteld zullen 
we dit doorgeven.  
 
 
 
Aanmelden nieuwe leerlingen 
Wanneer uw zoon of dochter volgend schooljaar (2017-2018) 4 jaar wordt en dus naar school kan en mag, 
vragen wij u uw kind zo spoedig aan te melden (ook broertjes en zusjes). Hiervoor kunt u een afspraak 
maken per mail: directie@alfrinkneede.nl of direct bij Ruud Leuverink. Dit in verband met onze planning 
voor volgend schooljaar. Wellicht kunt u deze informatie ook melden bij buren/ kennissen en familie die 
van plan zijn hun zoon of dochter bij ons aan te melden of op zoek zijn naar een leuke e n goede school. 
Nieuwe ouders mogen altijd contact met ons opnemen voor een kennismaking.  
 
 
 
Sponsoren gezocht; helpt u mee?! 
Met dank aan Maykel Welmerink, vader van Lynn (gr 1),  kregen wij de mogelijkheid voor een flink 
gereduceerde prijs een speeltoestel aan te schaffen. In goede staat en gekeurd. Deze kans kunnen we niet 
laten liggen, maar om het project compleet te maken zoeken we nog wel wat financiële steun voor het 
plaatsen van het toestel. Het gaat hier voornamelijk om het aanpassen van de bestrating, de 
valondergrond, materialen en gebruik werktuig. Wilt u of uw bedrijf een bijdrage leveren aan het 
speelplezier van de kinderen van de Alfrink? Dan is uw financiële steun of materiele steun van harte 
welkom. Als tegenprestatie vermelden wij dit natuurlijk in onze nieuwsbrief en op de website/ facebook en 
plaatsen we uw logo op ons nieuwe sponsoren bord welke een prominente plaats krijgt in de hal van de 
school.  Inmiddels hebben we al sponsoring binnen. Wat een geweldige betrokkenheid. We zijn er bijna.  
 

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  
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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  
 

  

 
 
Het plaatsen zelf willen we graag doen in de zomervakantie met de nodige ‘ouder- man/vrouwkracht’. We 
maken er dan een leuke dag(en) van. We willen dit doen in week 34 21 t/m 25 augustus, opgave via;   
Maykel Welmerink 0612550210 
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Rabobank: actie hart voor de achterhoek 
Afgelopen periode hebben we de school, met hulp van de oudervereniging, ingeschreven voor de actie van 
de Rabobank; Hart voor de achterhoek. Leden van de Rabobank konden stemmen op een vereniging of 
instelling. Met deze actie hebben we een bedrag opgehaald van € 316,-. Een heel mooi bedrag wat we gaan 
gebruiken voor het nieuwe toestel en de aanleg hiervan. Veel dank aan de stemmers! 
 
 
 
BBQ avond 7 juli 
Voor velen is onze jaarlijkse traditie om het schooljaar af te sluiten, wel bekend, maar voor de “nieuwe” 
ouders en kinderen op onze school niet. 
 
Aan het einde van het schooljaar staat dè barbecue gepland: het klapstuk van het jaar!!! 
Een gezamenlijke afsluiting met ouders, alle kinderen van het gezin, buren van de school en het 
schoolteam. 
Tijdens deze barbecue kunt u onder het genot van een hapje, drankje of een ijsje met andere ouders 
terugblikken op het schooljaar. 
De versnaperingen kunt u betalen met de zogenaamde “kardinaaltjes”, muntjes met een waarde van 1 
euro. Dus vergeet vooral uw portemonnee niet! 
Alle kinderen van school krijgen overigens een strippenkaart met 5 waardebonnen.  
 

De barbecue is op vrijdagavond 7 juli en begint om 17.00 uur! 
 Om 21.30 uur willen we afsluiten en opruimen. 

 
Om problemen te voorkomen hebben we de regel, dat de kinderen alleen welkom zijn onder begeleiding 
van een volwassene en dat er uitsluitend op de speelplaats gespeeld mag worden. Wij vragen u als ouder 
hier dan ook toezicht op te houden. 
 
We hopen op een mooie, droge, maar bovenal, gezellige avond! Tot vrijdagavond 7 juli 2017 
 
 

 


