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We zijn weer gestart 
De eerste week zit er alweer op en we kijken terug op een mooie start. We hopen dat iedereen een fijne vakantie 
heeft gehad en terug is gekomen met een koffer vol met verhalen en ervaringen. We zijn blij om iedereen weer terug 
te zien op school en we gaan er samen een mooi schooljaar van maken! In deze nieuwsbrief een boel informatie. 
Heeft u vragen over bepaalde punten dan horen wij het graag.  
 
Team Alfrinkschool 
 
 
Juf Ellen zwanger 
Eind februari verwachten Ellen en haar vriend Richard hun tweede kindje. Geweldig nieuws. We wensen juf Ellen een 
hele fijne zwangerschap toe.  
 
 
Uitnodiging informatieavond 4 september 
Aanstaande maandag zal de informatieavond plaatsvinden op onze school. We willen alle huidige en nieuwe ouders 
hierbij van harte uitnodigen.  
Tijdens deze avond krijgt u meer informatie over het nieuwe schooljaar en groep specifieke zaken in de klas van uw 
zoon of dochter. De avond komt er als volgt uit te zien: 
 
19.00 – 19.30 uur             Kennismaken Groep 1/2a, 1/2b, 3, 4/5 
19.30 – 19.45 uur             Koffie/ thee 
19.45 – 20.15 uur             plenaire gedeelte; grote lokaal  
20.20 – 20.50 uur             kennismaken groep 5/6, 7, 8 
 
U bent van harte welkom.  
 
 
Aanmelden nieuwe leerlingen 
Wanneer uw zoon of dochter dit 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.  
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 en goede school. Nieuwe ouders mogen altijd contact met ons 
opnemen voor een kennismaking.  
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Schoolkalender; papier en digitaal 
Deze week ontvangt u ook de kalender voor dit schooljaar. Hierin vindt u alle 
belangrijke data voor zover nu bekend. Mochten er aanvullingen en/of 
wijzigingen zijn dan hoort u dit ruim van te voren via deze nieuwsbrief.  
 
De kalender is vanaf dit schooljaar ook digitaal te bekijken.  
Ga naar snelnaar.alfrinkneede.nl. Hierop vindt u een up-to-date kalender, het 
laatste nieuws en ook de laatste nieuwsbrieven. Deze digitale kalender is het 
meest actueel en wordt voortdurend bij gehouden.  
Tip: maak er een snelkoppeling van op uw telefoon.  
Deze kalender is natuurlijk ook via de  website te vinden www.alfrinkneede.nl. 
  
Onder in de zwarte balk staan tevens snelkoppelingen naar email en 
telefoonnummer van de school. handig en snel alles bij de hand.  
 
Mocht u vragen hebben over de kalender dan horen wij dit natuurlijk graag.  
 
 
Plaatsen nieuwe toestel 
Dankzij de geweldige betrokkenheid en inzet van veel ouders en de hulp van sponsoren is het gelukt om het nieuwe 
toestel, inclusief de ondergrond en plaatsing, te krijgen. De plaatsing van het toestel staat gepland op 7,8 en 9 
september. Maykel Welmerink, vader van Lynn (gr 2) en Noor (gr3) neemt hierin het voortouw.  
 

 
 
 
Graffiti 
Samen met Mr. Graffiti, Joris ten Vaarwerk, gaan we van ons fietsenhok weer een mooi hok maken. Joris gaat voor de 
school een passend ontwerp maken en gaat deze samen met een groepje kinderen aanbrengen op de muur van het 
fietsenhok. De muur dient hiervoor eerst een basiskleur als ondergrond te krijgen. Dit willen we graag doen in 
dezelfde week als het plaatsen van het toestel. 7, 8 of 9 september. Wilt u graag hierbij helpen? Dan horen wij het 
graag. directie@alfrinkneede.nl  
 
Unieke kans voor de kinderen uit groep 7 en 8 
Wil je samen met een echte graffiti artiest aan de slag? Dan kan je je hiervoor opgeven.  
Het ontwerp zal op vrijdagmiddagen worden aangebracht. Kinderen uit groep 7 en 8  kunnen zich opgeven om te 
helpen en hebben zo een geweldige middagactiviteit. Opgave kan bij de eigen leerkracht of door even een mailtje te 
sturen naar directie@alfrinkneede.nl  
 
Het aanbrengen van het ontwerp is een gestructureerde activiteit waarbij de kinderen goed de instructies van de 
graffiti artiest moeten opvolgen, moeten samenwerken en geconcentreerd moeten werken. Ze doen materiaalkennis 
op, ervaren een werkproces en leveren zo een actieve bijdrage aan de leefomgeving en ervaren de school op een 
andere wijze. Ze ontdekken zo hun creatieve potentie en beleven een succeservaring.  
 
 
 
 

http://snelnaar.alfrinkneede.nl/
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Per keer kunnen er maximaal 6 kinderen helpen 
 
Vrijdag 15 september tussen 14.00 – 16.30 uur 
Vrijdag 22 september tussen 14.00 – 16.30 uur 
Vrijdag 29 september tussen 14.00 – 16.30 uur 
Vrijdag 9 oktober         tussen 14.00 – 16.30 uur 
 
Geef je snel op! 
 
 
 
Interne vertrouwenspersoon juf Stephanie 
Voor wie?  
Een interne vertrouwenspersoon is er voor iedereen die met de school te maken heeft. Leerlingen, ouders maar ook 
personeel en stagiaires kunnen, wanneer het nodig is, terecht bij de vertrouwenspersoon.  
Wanneer? 
Voor kleine en grote klachten moet er in de school iemand zijn ‘die je kunt vertrouwen, die naar je luistert en je 
advies geeft’. Vaak is dat in eerste instantie de groepsleerkracht, de IB-er of de directie. Maar ligt de klacht gevoeliger 
of krijgt u geen gehoor bij leerkracht/collega/directie, dan kunt u bij de vertrouwenspersoon van de school terecht. 
Wat kan de interne vertrouwenspersoon dan doen?  
De vertrouwenspersoon luistert, geeft advies en probeert samen met de klager te zoeken naar bevredigende 
mogelijkheden om de klacht aan te pakken.  
Externe vertrouwenspersonen stichting Keender 
Er zijn ook twee externe vertrouwenspersonen, die door ons bestuur zijn ingehuurd en die kunnen in beeld komen als 
er bij een klacht of probleem geen oplossing te vinden is ‘binnen de school zelf’. Wie dit zijn en hoe het werkt kunt u 
lezen in de officiële klachtenregeling die in de schoolgids op de website staat.  
 
s.geldof@alfrinkneede.nl  
internevertrouwenspersoon@alfrinkneede.nl  
 
 
Continurooster – eten & drinken 
Voor tussen de middag willen graag de afvalberg beperken. Wilt u zoveel mogelijk gebruik maken van een 
broodtrommel en een drinkbeker.  
In iedere klas staan bakken voor het eten en drinken. De bekers  en trommels kunnen door de kinderen zelf in een bak 
worden geplaatst. Deze worden daarna in de koelkast gezet.  
We gaan er vanuit dat u als ouders kijkt wat gezond is en wat bij uw kind past! 
 
In de ochtend op het schoolplein 
De kinderen mogen vanaf 8 uur het schoolplein op. Er is toezicht vanaf 8.15uur. De schoolbel gaat om 8.25 uur. We 
willen graag om 8.30 starten. Zorgt u ervoor dat de kinderen op tijd in school zijn.  
Voor de onderbouw gelden de bekende tijden en zijn er geen wijzigingen.  
 
 
Pilot IPC 
Dit schooljaar starten we met een pilot van het 
International Primary Curriculum, IPC.  
Het International Primary Curriculum is een eigentijds 
curriculum voor het basisonderwijs waarin effectief leren 
centraal staat. We zijn ervan overtuigd dat kinderen op hun 
best leren door boeiende, actieve en zinvolle lessen. Het IPC 
kan ons hierbij helpen.  
Onze kinderen komen continue in aanraking met enorme 
hoeveelheden informatie in verschillende vormen. Daarbij 
krijgen ze te maken met allerlei verschillen tussen mensen 
en tussen (sub)culturen. 
Dit vraagt om ander onderwijs. Onderwijs waarbij er naast 
kennis ook aandacht is voor vaardigheden en inzicht. IPC 
biedt een combinatie tussen relevante kennis, vaardigheden 
en inzicht, waardoor kinderen beter leren omgaan met de 

mailto:s.geldof@alfrinkneede.nl
mailto:internevertrouwenspersoon@alfrinkneede.nl


complexiteit van de 21e eeuw. 
 
Waarde(n)vol leren 
Met IPC werken leerlingen aan hun zelfvertrouwen en ontdekken ze volop hun eigen talenten. Het is daarbij 
onmisbaar dat kinderen ook begrip voor elkaar leren hebben. Ze leren zich verplaatsen in de belevingswereld van hun 
klasgenootjes en in die van andere mensen, dichtbij en ver weg. Leren over normen en waarden – waarde(n)vol leren 
– is daarbij onmisbaar. 
 
IPC-Units 
Het IPC-curriculum is een digitaal curriculum dat werkt met duidelijk omschreven leerdoelen en thema’s die units 
worden genoemd. Van Missie naar Mars tot Circus en van Regenwoud tot Voortrekkers van verandering. Het zijn stuk 
voor stuk onderwerpen om kinderen enthousiast en betrokken te maken. Elke unit sluit aan op de emotionele en 
geestelijke ontwikkeling van het kind en is zo opgebouwd dat de focus op het leerproces ligt. Het IPC-curriculum wordt 
met regelmaat geüpdatet met oog voor actualiteit en de laatste stand van zaken in de wetenschap 

IPC-curriculum in de praktijk 
Hoe werkt een IPC-unit in de praktijk? We nemen als voorbeeld de unit ‘Chocolade’. Bij het vak kunst ontwerpen 
leerlingen een verpakking. Bij geschiedenis wordt chocolade in een historisch perspectief gezet en leggen we de 
verbanden met het heden. Bij het vak natuur staat voedsel als brandstof centraal en bij aardrijkskunde worden 
kinderen uitgenodigd om te onderzoeken waar op aarde cacaobomen groeien. Een IPC-unit is een overkoepelend 
thema waarin alle zaak- en creatieve vakken aan bod komen. De vakken staan bij IPC niet op zichzelf, maar zijn met 
elkaar verbonden. Leerlingen leren verbanden zien tussen de vakken, nemen actiever deel aan het onderwijs en leren 
denken vanuit verschillende invalshoeken. 

Vaste structuur 
De units hebben een vaste structuur. Leren staat in het IPC-curriculum centraal. Elke unit wordt op een inspirerende 
manier geopend. De opening is bedoeld om kinderen betrokken en enthousiast te maken. Dan volgt de ‘kennisoogst’. 
Welke kennis is al aanwezig bij de kinderen? Er wordt onder meer gewerkt met mindmaps (visuele schema’s) die 
helpen kinderen in te zien wat ze al weten van een onderwerp. 

Dan volgt een uitleg door de leraar met oog voor ‘the big picture’. Eenmaal klaar zijn de kinderen voldoende uitgerust 
om op onderzoek uit te gaan en hun bevindingen te verwerken. De leerkracht is de coach en in de buurt om waar 
nodig te helpen. Uiteindelijk sluiten we het thema af waarbij de leeropbrengst gevierd wordt.  

Opbouw Pilot periode 
We zijn ons schooljaar gestart met een studieochtend rondom IPC. We worden hierin begeleidt door IPC-Nederland. 
Ook op de Alfrinkschool zal deze pilotperiode starten. Dat geeft de leerkrachten de mogelijkheid om meer ervaring op 
te doen en taken over meer collega’s te verdelen.  We gaan in de periode tot aan de herfstvakantie 1 unit/ thema 
uitproberen in de IPC structuur. Van de leerkrachten ontvangt u een ouderbrief. Hierin staat hoe IPC in de groep 
ingezet gaat worden en rond welk thema de kinderen aan de slag gaan. Ook krijgt u meer info over de afsluiting en 
hoe u hier als ouders bij betrokken gaat worden. Tijdens de studiedag op 20 oktober gaan we IPC evalueren. Natuurlijk 
betrekken we hier ook de ervaringen van de kinderen en ouders in mee. We houden u natuurlijk hiervan op de 
hoogte. Mocht u vragen hebben dan horen wij dit natuurlijk graag.  

 
Snappet   
Op onze school zijn wij altijd bezig met het verbeteren van het onderwijs en willen en doen we ons best om zo goed 
mogelijk aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van de kinderen. De ontwikkeling op gebied van de digitale 
technologie gaat met enorme sprongen en kan ons hierbij helpen. Dit schooljaar zijn we, na een pilotperiode in de 
groepen 4 vorig schooljaar, gestart met de Snappet tablets in  de groepen 4 t/m 8.   
 
Doel van Snappet  
Stichting Snappet wil de kwaliteit van het basisonderwijs verbeteren door een tablet met benodigd lesmateriaal 
beschikbaar te stellen voor ieder kind. Deze tablet dient als interactieve (slimme) vervanging voor de huidige (werk-
)boeken en sluit aan op onze lesmethoden. Snappet is al actief op een groot aantal scholen in Nederland en de reactie 
van kinderen, leerkracht en ouders zijn enthousiast. Het systeem bevordert het leren van het kind en helpt de 
leerkracht. De tablets worden in bruikleen gesteld aan de school. De school betaald hier huur voor. Doordat de school 
geen werkboeken meer hoeft aan te schaffen hebben de kosten elkaar enigszins op.  
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Hoe werkt het 
De leerkracht geeft de gewone les-instructie met behulp van het digibord. De verwerking (opgaven) doet de leerling 
echter via de tablet en niet meer in een schrift. De leerling ziet daardoor meteen of hij/zij de opgave goed heeft 
gedaan. De leerkracht kan via een digitaal dashboard meekijken hoe de opdrachten worden gemaakt door de 
leerlingen en gericht benodigde extra instructie geven aan de kinderen die dit nodig hebben. Kinderen die de leerstof 
begrijpen kunnen zelfstandig verder en hoeven niet te wachten. De leerkracht blijft dus zeer belangrijk bij de 
instructie.  
Naast de reguliere lessen kan het kind werken aan leerdoelen die aansluiten bij het niveau van het kind.  Ook hier kan 
de leerkracht weer de vorderingen volgen en passende instructie geven.  
 
Als de kinderen klaar zijn met de opdrachten kunnen ze aan hun eigen leerdoelen gaan werken. Zoals u weet zijn er 
per jaar leerdoelen opgesteld wat een kind moet kunnen. Daar gaat uw zoon of dochter dan mee oefenen via 
opdrachten op de tablet. Als hij/zij de opdracht goed maakt, is de volgende opdracht iets moeilijker. Als een leerling 
het fout heeft, wordt de volgende opdracht makkelijker. Zo werkt iedereen op zijn niveau en blijft ieder kind 
gemotiveerd om verder te gaan met oefenen en te leren. De snelle leerlingen hoeven niet meer te wachten tot de 
hele klas klaar is. Ze kunnen zelfstandig aan hun doelen werken en worden uitgedaagd doordat ze steeds iets 
moeilijkere opgaven krijgen. De kinderen die het wat lastiger vinden kunnen extra oefenen.  
 
Ervaren voordelen 
• De leerlingen krijgen meteen feedback op wat ze doen 
• Betere leerresultaten door verhoogde motivatie en concentratie van de leerlingen 
• Meer individuele differentiatie mogelijk 
• Direct inzicht in de leervoortgang van de klas en individuele leerlingen 
• Meer tijd voor instructie, lesvoorbereiding en remediëring door automatisch nakijken en foutenanalyse 
• Tegelijk digitaal aan de slag (in plaats van om beurten op de computer) doordat ieder kind een eigen tablet heeft 
• Meer doelgericht / opbrengst gericht werken. Doordat Snappet de opgaven heel sterk richt op de einddoelen staat 
niet meer de methode centraal maar het eindresultaat. 
 
Voldoende afwisseling schrift en tablet 
Ook het (hand-)schrift blijft belangrijk. We willen daarom voor een goede afwisseling van het schrift en de tablet 
zorgen. Het maken van berekeningen of schrijven van zinnen blijven we doen in het schrift. Het zal dus zeker geen 
vervanging zijn, maar een toevoeging.  

 
We blijven de ontwikkelingen en ervaringen van het gebruik van de 
tablets, samen met kinderen en ouders, kritisch volgen. We zullen dit 
jaar ook regelmatig evalueren.  
 

Om u in de gelegenheid te stellen kennis te maken met Snappet en uw 
vragen te stellen nodigen wij u van harte uit op de informatieavond van 
4 september. U bent van harte welkom en we zijn benieuwd naar uw reactie. Ook wanneer u ouder bent uit groep 1/2 
of 3 en ook nieuwgierig bent naar Snappet bent u van harte welkom om de tablets te bekijken.  
 
Via de volgende link maakt u kennis met Snappet: https://www.youtube.com/watch?v=wS_El08YwiQ  
 
Mocht u vragen hebben dan horen wij dit natuurlijk graag.  
 
 
 
Vanuit de MR 
 
De MR-vergaderingen voor het schooljaar 2017-2018 staan weer gepland. U kunt deze terugvinden op de social media 
kalender. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u ook dit jaar weer terecht bij Richard Grevelink en de leerkrachten 
Stephanie Geldof en Martine Tiehuis-Kleinsman.  U kunt ons ook altijd mailen op mr@alfrinkneede.nl 
Samen maken we er weer een mooi schooljaar van! 

https://www.youtube.com/watch?v=wS_El08YwiQ
mailto:mr@alfrinkneede.nl


Needse sportweek 
                      
In de week van 18 t/m 22 september 2017 is er weer de “Needse sportweek”!  Samen met Sport 
Federatie Berkelland worden er verschillende sportactiviteiten aangeboden waardoor de 
kinderen kunnen kennismaken met verschillende sporten in Neede en omgeving. 
 
Voor groep 4-5 gaat het om de maandag- en de dinsdagmiddag. Voor de groepen 5-6, 7 gaat het om de 
donderdagmiddag. Voor alle groepen gaan de zwem- en gymlessen deze week niet door. Groep 8 heeft een eigen 
programma. Kinderen worden door de groepsleerkracht van groep 8 hiervan op de hoogte gebracht.  
 
Via de groepsleerkracht hoor je of er hulp nodig is (denk hierbij aan vervoer etc.). U mag natuurlijk altijd komen 
aanmoedigen. Kinderen moeten sportieve kledij aanhebben en gymschoenen voor binnen meenemen.  
 
We proberen altijd om 14.30 uur weer terug te zijn op school, het kan zijn dat het iets later wordt, graag begrip 
hiervoor.  
 
Alle foto’s en video’s van de Needse Sportweek 2017 komen te staan op de website www.sportfederatieberkelland.nl. 
 
Heeft u nog vragen, neem dan contact op met de groepsleerkrachten. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Stephanie Geldof en Martijn ten Berge 
 
 
Indeling Alfrinkschool Neede: 
 
Groep 4/5  (28 leerlingen) 

 Onderdeel  Locatie  

maandag  12.30-14.00 uur Judo Gymzaal Oranjelaan Neede 

dinsdag 12.30-14.00 uur Tennis TV Neede Kronenkamp 

 
Groep 5/6 (30 leerlingen) 

 Onderdeel  Locatie  

donderdag  12.30-14.00 uur Basketbal  Gymzaal Oranjelaan Neede 

 
Groep 7 (21 leerlingen) 

 Onderdeel  Locatie  

donderdag  12.30-14.00 uur Mountainbiken / Skeeleren De stofwolk. Sportpark de 
Bijenkamp Eibergen 

 
 
 
Vakanties en studiedagen 2017-2018 

Studiedag 20 oktober 2017 Alle groepen vrij 

Herfstvakantie  23 t/m 27 oktober 2017 Alle groepen vrij 

Studiedag onderbouw 8 december 2017 Groep 1 t/m 3 vrij 

Kerstetentje  21 december vanaf 12.00 uur vrij 
’s avonds kerstetentje voor alle groepen 

Alle groepen vrij vanaf 
12.00 uur 

Kerstvakantie  25 december 2017 t/m 5 januari 2018 Alle groepen vrij 

Studiedag  17 januari 2018 Alle groepen vrij 

Voorjaarsvakantie 26 februari t/m 2 maart 2018 Alle groepen vrij 

Goede Vrijdag 
Studiedag 

30 maart 2018  Alle groepen vrij  

Studiedag 24 april Alle groepen vrij 

Koningsdag 27 april Alle groepen vrij 

Meivakantie  30 april t/m 9 mei 2018 Alle groepen vrij 

Hemelvaart 10 mei 2018 Alle groepen vrij 

http://www.sportfederatieberkelland.nl/
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Dag na hemelvaart 11 mei 2018 Alle groepen vrij 

Studiedag  28 mei 2018 Alle groepen vrij 

Studiedag onderbouw 8 juni 2018 Groep 1 t/m 3 vrij 

Vrije week groep 1/2 11 t/m 15 juni 2018 Groep 1/2 hele week vrij 

Vrije dagen groep 3 13 t/m 15 juni 2018 Groep 3 wo, do,vrij vrij 

Studiedag 29 juni 2018 Alle groepen vrij 

Zomervakantie 13 juli vanaf 12.00 uur Alle groepen vrij  

 

 
Gymtijden schooljaar 2017-2018  
 

Tijd Maandag: Woensdag: Tijd: Vrijdag: 

08.30 – 09.30  Groep 5/6  9.00 – 09.45 Groep 4/5  

09.30 – 10.15  Groep 4/5  
 

09.45 – 10.30 Groep 3  

10.45 – 11.30  Groep 3  10.45 – 11.30 Groep 5/6 

12.30 – 13.15 Groep 7  Groep 8    

13.15 – 14.15 Groep 8  Groep 7   

 
 
Zwemmen (maandagochtend) één keer in de maand, zie de jaarkalender 

Tijden: Groep: 

12.30-13.30 uur Beide groepen 5  
Groep 4 en 6 zijn dan gecombineerd 

 
 
Muziekles juf Annemarie (woensdag- en donderdagmiddag) 

Woensdag 13.00 – 13.30   Groep 5a 

Woensdag 13.30 – 14.00 Groep 5b 

Woensdag 14.00 – 14.30  Groep 3 

Donderdag 13.15 – 13.50 Groep 1 of groep 1/2a 

Donderdag 13.50-14.30 Groep 2 of groep 1/2b 

 
Muzieklessen juf Carlijn 
6 – 13 – 20 -27 september / 4 – 11 - 25 oktober/  1 – 8 – 15 – 22 - 29 november/ 6 – 13 - 20 december /   
3 - 10 januari 

8.45 – 9.30 uur Groep 4 

9.30 – 10.00 uur  Groep 3 

10.30 – 11.00 uur  Groep 1/2b 

11.15 – 11.45 uur  Groep 1/2a 

 

 

 

 
 



Alfrinksponsoren  
 

 

  

 
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/
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Henk Jan Mensink Timmerwerken 
Oude Eibergseweg 1f 
7161 RN Neede 
0545 481841  
 

 



Dierendagviering 1 

oktober.  
Beste jongens en meisjes. 
 
Op zondag 1 oktober vieren we in 
de Rk.Kerk in Neede Dierendag. 
Speciaal voor jullie is er dan een 
viering om 10.30u. 
We gaan luisteren naar het 
verhaal van de grote dierenvriend 
Fransiscus, 
en iemand van het asiel Brammelo gaat iets vertellen over de dieren in het asiel. 
Ook zijn we natuurlijk heel benieuwd naar de dieren die jullie thuis hebben. 
Misschien wil iemand van jullie daar wel iets over vertellen. 
We willen de verzorger van het asiel niet met lege handen naar huis laten gaan.  
Daarom vragen we jullie om iets voor de dieren mee te nemen. 
Denk aan bv een speeltje of wat brokjes voor de hond of poes. 
 
In zo’n feestelijke viering mag natuurlijk jouw eigen dierenknuffel niet ontbreken. 
Neem daarom je liefste dierenknuffel mee ! 
 
Maar wat zou een viering zijn zonder muziek? 
Net als met de kerstviering vragen we jullie om ook nu met ons mee te zingen. 
We vormen dan weer samen een koortje . 
Om het extra mooi te laten klinken oefenen we op woensdag 13 , 20 en 27 
september van 18.30u tot 19.00u. 
Dit doen we in de Rk.Kerk aan de Borculoseweg 43 in Neede. 
 
Dus zet in je agenda en kom!! 
Want zonder jullie is het geen dierendagfeest!! 
 
Liza-Milou en Simone Tel. 06-23147669 

  
 


