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Vakanties en studiedagen 2017-2018 
Hierbij nogmaals het vakantierooster. Er zijn wijzigingen in de vrije dagen van groep 3. Vrijdagochtend 8 december, 8 
juni en in de week van 11 t/m 15 juni. Dit heeft te maken met de wettelijke onderwijstijden. De kalender is digitaal 
inmiddels aangepast. Streept u deze dagen voor groep 3 ook even weg op de papieren versie? 

Studiedag 20 oktober 2017 Alle groepen vrij 

Herfstvakantie  23 t/m 27 oktober 2017 Alle groepen vrij 

Studiedag onderbouw 8 december 2017 Groepen 1/2 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 

Dag na hemelvaart 11 mei 2018 Alle groepen vrij 

Studiedag  28 mei 2018 Alle groepen vrij 

Studiedag onderbouw 8 juni 2018 Groepen 1/2 vrij 

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

Vrije dagen groep 3 15 juni 2018 Groep 3 vrijdag  vrij 

Studiedag 29 juni 2018 Alle groepen vrij 

Zomervakantie 13 juli vanaf 12.00 uur Alle groepen vrij  
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Studenten op de Alfrinkschool 
Mijn naam is Marlien Plettenburg en ik kom het komend half jaar in groep 4/5 stage lopen. 
Dit doe ik in het kader van mijn opleiding PABO Saxion in Enschede, ik zit op dit moment in 
het derde leerjaar. 
Ik kom uit Winterswijk en ben 21 jaar oud. Voordat ik begon met de opleiding PABO heb ik 
al een eerdere opleiding gedaan als Onderwijsassistente op het Graafschap College in 
Groenlo.  
Ik ben er op de donderdag en vrijdag. Als u nog vragen heeft kunt u mij altijd aanspreken 
in de klas. 
Ik kijk uit na het aankomende half jaar! 
 
Met vriendelijke groeten,  
 
Marlien Plettenburg 

 
 
 
 
Mij naam is Joy Meekes en ik kom het komende halfjaar stage lopen in groep 5/6. Dit 
doe ik vanuit de PABO in Enschede, op het moment ben ik een derdejaars student. Ik 
woon in Groenlo en ben 19 jaar oud. Hiervoor heb ik de HAVO afgerond aan het 
Marianum in Groenlo. In mijn vrije tijd speel ik trompet bij de muziekvereniging in 
Lievelde. Ik ben aanwezig op de donderdag en vrijdag. Als u nog vragen heeft kunt u 
mij altijd aanspreken. Ik kijk uit naar het komende halfjaar.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Joy Meekes. 

 

 

 
 
 
 
Wij zijn op zoek naar fotografen 
Vind jij het leuk om tijdens een school activiteit te fotograferen ? Wij zijn opzoek 
na nieuwe hulp ouders dus lijkt het je leuk om ons te helpen laat het ons dan 
even weten 

Veronica Kasteel     Anvero4@hotmail.com  
 
 
 
 
Kinderboekenweek/Toneelmorgen 
 
Op dinsdag 3 oktober is het weer zover, de Kinderboekenweek gaat weer van start! Dit jaar is het thema “Gruwelijk, 
eng”. In deze periode staat leesbevordering centraal en zullen er op school allerlei activiteiten plaatsvinden rondom 
lezen en  het thema griezelen.  
Vrijdag 13 oktober sluiten wij de Kinderboekenweek af middels een toneelochtend. Deze start om 10u45 en eindigt 
om ongeveer 11u45 (alle kinderen lopen eerst weer mee terug naar school voordat ze mee naar huis gaan). Vanaf 
10.40 kan u de zaal in, maar wilt u wel wachten tot alle kinderen binnen zijn? Wij zouden het prettig vinden dat u de 
schoenen uit doet, houdt u niet van “koude” voeten, neem dan een paar pantoffels of gymschoenen mee!! Wilt u uw 
niet schoolgaande kinderen bij u houden, zodat wij in rust met elkaar kunnen genieten van de voorstelling.  
Wij verzoeken u dan ook vriendelijk om i.v.m. de privacy van de kinderen geen foto’s en filmpjes te maken. De 
fotocommissie zal zorgen voor de foto’s. Wij hopen op een zeer geslaagde toneelochtend!  
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Staking 
Het kan u niet ontgaan zijn dat PO-front (www.pofront.nl), een actiegroep van leerkrachten in het primair onderwijs, 
heeft opgeroepen tot een landelijke staking op donderdag 5 oktober a.s. De staking is onder andere gericht op een 
beter salaris en een verlaging van de werkdruk 
Het unieke aan deze oproep is dat zowel werkgevers- als werknemersorganisaties achter de staking en de daarbij 
behorende doelstellingen staan. Stichting Keender ondersteunt de actie. U heeft hier 12 september jl. ene brief over 
ontvangen.  
Ook op onze school is er veel steun voor de actie en zullen de leerkrachten staken.  
Concreet betekent dit dat de deuren van onze school op 5 oktober dicht zullen blijven en uw zoon en/of dochter niet 
naar school kan. Er zal op de schoollocatie ook geen opvang worden gerealiseerd.  
Natuurlijk begrijpen wij ook dat dit hinder voor enkele ouders kan opleveren in verband met de opvang van uw kind. 
Wij verwijzen hierbij graag naar Kinderopvang Humanitas SKE, 0545-293484, www.skekinderopvang.nl  De 
kinderopvanglocatie houdt rekening met extra capaciteit. Tijdige aanmelding is wel vereist.  
Wij rekenen op uw begrip.  
 
Ouder informatieavond onderwijs Neede 
Afgelopen woensdag was er een bijeenkomst voor ouders van de Alfrinkschool en de Dr. Ariëns Daltonschool. Tijdens 
deze avond hebben we aan ouders gevraagd mee te denken bij de invulling van het onderwijsaanbod in Neede. Wat 
zijn de wensen, vragen, gedachten en opmerkingen van ouders hierin. We kijken terug op een goed bezochte en 
positieve avond. Mooie gesprekken en mooie nieuwe inzichten. Ouders dank voor jullie betrokkenheid hierin.  
Aanstaande maandag 2 oktober zal dezelfde avond worden georganiseerd op de Dr. Ariëns Daltonschool. Ook hierbij 
zijn ouders van beide scholen van harte welkom. U heeft hiervoor een uitnodiging ontvangen.  
Niet opgegeven, maar toch interesse om mee te praten die avond? Stuur even een mailtje naar 
directie@alfrinkneede.nl   
 
De opbrengst van beide avonden zal naar alle ouders worden teruggekoppeld.  
 
 
Studiedag 
Vrijdag 20 oktober is er een studiedag gepland. Tijdens deze studiedag zal de eerste periode van IPC worden 
geëvalueerd en gaan we, samen met de Dr. Ariëns Daltonschool, naar de beweegwijsfabriek om samen weer te kijken 
naar de beweegwijs afspraken en de uitvoering op school.  
 
Sportweek 
In september hebben de kinderen van groep 4 t/m 8 deelgenomen aan de sportweek. Een week waarin kinderen met 
verschillende sporten in contact zijn gekomen. Volgens ons was het een zeer geslaagde week.  
We willen ouders bedanken die bij de verschillende groepen hebben geholpen. De ouderhulp wordt door de school, 
maar ook de sportweek organisatie erg gewaardeerd.  
 
Nieuws vanuit de MR 
Na het vertrek van Mevr. Constance Roos zijn wij op zoek gegaan naar een nieuw MR-lid.  Wij zijn blij u te kunnen 
meedelen dat Mevr. Lieke Klein Severt ons nieuwe MR-lid wordt. 
In het volgende Alfrinkjournaal stelt zij zich aan U voor. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Martine Tiehuis-Kleinsman, Stephanie Geldof, Richard Grevelink en Lieke Klein Severt 
 
 
Speeltoestel en sponsoren 
Wat staat er een geweldig toestel op ons plein. De kinderen hebben er vanaf dag 1 al veel plezier van. Ook de voor de 
midden- en bovenbouw is het ook weer geweldig taartjes te kunnen bakken en tunnels te graven in het zand. 
Multifunctioneel dus. Het plein heeft een echte metamorfose ondergaan.  
We willen nogmaals alle ouders bedanken die hebben geholpen bij het plaatsen en natuurlijk alle sponsoren. Veel van 
deze sponsoren zijn bedrijven (van ouders of andere betrokkenen) die belangeloos materialen, gereedschappen etc. 
ter beschikking hebben gesteld of zij hebben een financiële ondersteuning gedaan. Op ons sponsoren bord in de hal 
staan al veel bedrijven genoemd. Het bord wordt echter nu al te klein door deze grote betrokkenheid. Voor de 
volledigheid willen we hieronder nog eens de sponsoren noemen. Met dank aan Arjan Emaus hebben we een 
overzicht kunnen maken. We willen niemand hierin vergeten, mist u iemand, dan bij voorbaat excuses en geef het 
vooral aan ons door.  

http://www.pofront.nl),/
http://www.skekinderopvang.nl/
mailto:directie@alfrinkneede.nl
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Cafetaria 

De Happerij 
Wheemerstraat 1a 

7161 AN Neede 
0545-296298 

 

 

 

 

 

 



 


