
 

 

Nieuwsbrief maart 2017 
 
Maart 2017 April 2017 
6 Voorstelling groep 5-6 – Smakelijke sprookjes 4 Techniekochtend groep 7 9.00 – 11.30 uur 
14 Informatieavond nieuwe ouders 6 Verkeersexamen theorie groep 7 
15 Open huis 8.30 – 12.00 uur 6 Voorstelling groep 7-8 cliffhanger 13.30 uur 
27 Zwemmen gr 5/6 12.30-13.30 uur 12 Voetbaltoernooi 
28 Techniekochtend groep 8 9.00 – 11.30 uur 13 Witte donderdag 
30 Alfrinkjournaal 14 Goede vrijdag – Alle groepen vrij 
31 Juffendag 17 2e Paasdag – alle groepen vrij 
  18 Cito eindtoets groep 8 
  t/m 20  
  21 Koningsspelen 
  21 Studiemiddag 
  24 Meivakantie 
  t/m 5 mei 
 
 

Studiedag; inspiratie en ontwikkelen 
We kijken terug op een inspirerende studiedag. Afgelopen dinsdag 21 februari zijn alle leerkrachten, in 
groepen, op scholenbezoek geweest in de regio Doetinchem/ Liemers. Er is vooral veel inspiratie en kennis 
opgedaan wat we weer kunnen vertalen naar onze eigen school.  
Schoolontwikkeling gebeurt vanuit visie. We zijn met elkaar in gesprek om onze visie op onderwijs goed 
vorm te geven. Wat zijn onze uitgangspunten en belangrijke waarden? De opbrengsten gaan we bespreken 
met de MR. Ook willen we graag input van ouders hebben. Dit gaan wij op een later moment organiseren 
tijdens een ouderavond. We houden u op de hoogte.    
 
 

Tevredenheidsonderzoeken 
De afgelopen weken hebben de kinderen uit groep 6-7-8, de leerkrachten en veel ouders het 
tevredenheidsonderzoek online ingevuld. Het onderzoek is uitgezet door stichting Keender op alle scholen 
binnen de stichting. De uitslag geeft ons meer inzicht in hoe er over onze school en het onderwijs op school 
wordt gedacht. De uitslag gaan we intern en met de MR bespreken. Hieruit komen de ontwikkelpunten 
voor de komende periode. Veel dank voor het invullen.   
 

Informatie avond nieuwe ouders en open huis 
Dinsdag 14 maart houden we van 18.30 tot 20.00 uur een informatieavond voor nieuwe en geïnteresseerde 
ouders. Tijdens deze inloopavond krijgen ouders een rondleiding door de school en komen ze meer te 
weten over het onderwijs op school. Woensdag 15 maart is er een open huis van 8.30 – 12.00 uur. Nieuwe 
ouders kunnen zo de school in actie zien en een goed beeld krijgen van de school. Mocht u ouders kennen 
die op zoek zijn naar een school dan stellen wij het natuurlijk zeer op prijs, dat u deze avond en ochtend 
onder de aandacht brengt bij deze ouders. Ouders van wie hun kind 3 is geworden mogen overigens altijd 
een afspraak maken om zo een persoonlijke rondleiding door de school te krijgen.  
 

Ter info; Stemmen op de Alfrink 
15 maart is er een stembureau in het speellokaal. U kunt voor het stemmen de ingang van de onderbouw 
gebruiken.  
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Vakantierooster 2017-2018 

Start na de zomervakantie 28-08-2017 

Herfstvakantie 23-10-2017 t/m 27-10-2017 

Kerstvakantie 25-12-2017 t/m 05-01-2018 

Krokusvakantie 26-02-2018 t/m 02-03-2018 

Pasen 02-04-2018 

Koningsdag 27-04-2018 (valt in de meivakantie) 

Meivakantie 27-04-2018 t/m 11-05-2018 

Hemelvaart 10-05-2018 t/m 11-05-2018 (valt in de meivakantie) 

Pinksteren 21-05-2018 

Zomervakantie 2018 16-07-2018 t/m 24-08-2018 

 
 
 
Vastenactie 
Na de voorjaarsvakantie is het weer Vastentijd.  
Samen met de Dr. Ariëns Daltonschool en de parochie hebben wij dit jaar ‘El Salvador’ gekozen als 
Vastenproject. De komende weken staan enkele lessen in het teken daarvan.  
Voor ieder kind is er een vastendoosje. Het is de bedoeling dat de kinderen zelf geld sparen voor de 
kinderen in El Salvador. De vastenactiedoosjes zullen na de voorjaarsvakantie worden meegegeven aan uw 
kind.  
Op Witte Donderdag (13 april 2017) gaan we met de kinderen naar de kerk en bieden daar de doosjes aan. 
De pastor zorgt er voor, dat het geld goed terecht komt. 
Wij nodigen u ook graag uit voor de viering in de Ceciliakerk.  Deze viering begint om 10u.  Geeft u uw kind 
het gebruikelijke fruitpakketje en drinken mee én een lunchpakketje. De school zorgt voor een extraatje en 
wat te drinken tijdens de lunch. 
 
Op Goede Vrijdag hebben alle kinderen vrij, want dan heeft het team een studiedag. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Namens de paascommissie,  
Juf Dilana en juf Stephanie  
 
 
 
Bericht van de overblijfklub: Vacature Overblijfkracht TSO  
De OverblijfKlup verzorgt het overblijven op basisschool Dr. Ariëns Daltonschool 
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  
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