
 

 

 
Nieuwsbrief 3  - november 2017 

 
November December 
2-11  Nieuwsbrief 3 5 Hoog bezoek van de Sint 
7-11 Papier inzameling 8 Groepen 1/2 vrij 
10-11 
20-11 

Schoolontbijt alle groepen 
Zwemmen groep 5 

12 Papier inzameling 
18 Zwemmen groep 5 

24-11 Nieuwsbrief 4 21 Alle groepen vrij vanaf 12.00 uur 
  21 ’s avonds kerstdiner op school 
  22 Nieuwsbrief 5 
    
    

 
Oud papier inzameling 
7 november staat de container weer op school voor al het oude papier. Helpt u weer mee de container vol 
te krijgen? Veel dank.  
 
 
MR 
Hoi allemaal,  
 
Als nieuw MR lid zal ik mij even voorstellen. Ik ben Lieke 
Klein Severt 29 jaar jong en woon samen met mijn 
vriend Maykel Welmerink in Neede. We hebben samen drie 
meiden, Noor van 6 en ze zit in groep 3, Lynn van 4 zij zit in 
groep 1/2A en Meis van 2.  
Ik ben 8 jaar werkzaam geweest op het 
speciaal voortgezet onderwijs, gedrag en psychiatrie. Na 8 jaar 
was het tijd voor een nieuwe uitdaging en ben ik mijn eigen 
bedrijfje gestart om kinderen/pubers, ouders en leerkrachten 
te coachen bij leer- en gedragsproblemen. Daarnaast ben ik werkzaam op het graafschap college 
waar ik individuele begeleidingstrajecten doe met studenten.   
Ik probeer altijd vanuit het oogpunt van het kind te kijken, is dat wat ik doe goed voor de kinderen in de 
school. Hopelijk kan ik vanuit dat oogpunt een goede bijdrage leveren aan de MR.  
 

 

 
Ouders bedanken 
Wij zijn als school de ouders ontzettend dankbaar die zich op welke manier dan ook inzetten! Dit wordt 
zeer gewaardeerd. 
Tevens willen wij hierbij Renate Schroer bedanken voor de mooie foto’s in onze schoolgids/website. Dit 
geeft alles een professionele look! Bedankt! 
 
 
Terugblik studiedag 20 oktober 
We kijken terug op een inspirerende studiedag. Samen met de collega’s van de Dr. Ariëns Daltonschool 
hebben we gekeken naar de stand van zaken rondom Beweegwijs op onze school en wat we hierin willen 
aanscherpen, verbeteren of ontwikkelen. Ook hebben we samen IPC geëvalueerd. Samen met IPC-
Nederland willen we nog op zoek naar enkele antwoorden op onze vragen voordat we een besluit nemen. 
Daarnaast heeft stichting Keender de collega’s gevraagd mee te denken in het nieuw op te stellen 
strategisch beleidsplan van de stichting.  
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IPC Pilot 
We kijken terug op een geslaagde pilot IPC. De betrokkenheid van de kinderen en van ouders tijdens de 
pilot periode was erg groot. We hebben het tijdens de studiedag met het team geëvalueerd en hierin zijn 
ook de meningen van de kinderen en enkele ouders meegenomen. Over het algemeen zijn we erg positief. 
We zijn echter ook kritisch en willen een gedegen keuze maken of we verder gaan met IPC. IPC vraagt een 
behoorlijk andere werkwijze dan voorheen. We hebben daarom opmerkingen en vragen verzameld en deze 
voorgelegd aan IPC-Nederland. We hopen voor de kerstvakantie een definitieve keuze te hebben gemaakt. 
Voor de tussenperiode gaan we aan de slag met de creatieve middagen en eigen thema’s in de groep. We 
houden u op de hoogte.  

 
Creatieve en groepsdoorbrekende middagen: materialen gezocht! 
De komende weken gaan we weer verder met het groepsdoorbrekend werken tijdens de creatieve 
middagen. Het eerste thema is een vrij thema, daarna gaan we werken in het thema Sinterklaas en Kerst. 
Op dinsdag gaan we ons richten op (vak)gebieden als techniek, ICT, samenwerken, spelletjes, koken 
enzovoort. Op donderdag willen we vakken als tekenen, handvaardigheid, dans, drama, muziek aan bod 
laten komen. Fijn dat we weer kunnen rekenen op veel hulp van ouders de komende periode. Bedankt voor 
alle aanmeldingen! Alsnog aanmelden? Dat kan, stuur dan even een mailtje naar 
w.tedeeseke@alfrinkneede.nl  
 
Voor deze creatieve middagen zijn we op zoek naar een aantal materialen: 

- Witte (sport)sokken zonder opdruk 
- Knopen 
- Lege glazen potjes 

Andere materialen waarvan u denkt dat we deze goed kunnen gebruiken zijn ook altijd welkom. Wanneer u 
iets van bovenstaande heeft, mag dit graag mee naar school! U kunt dit afgeven in de eigen groep.  
 
 
Trots op het Fietsenhok 
De kinderen hebben Mr Graffiti geweldig geholpen de afgelopen weken. Teamwork, doorzettingsvermogen 
en focus hebben gezorgd voor een geweldig resultaat en een geweldige ervaring. Via Facebook was het 
allemaal goed te volgen en zijn alle graffititalenten terug te vinden.   
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Nationaal Schoolontbijt 
De week van het Nationaal Schoolontbijt staat weer voor de deur! 
In deze week schuiven we allemaal op de Alfrinkschool aan de ontbijttafel om samen te genieten van een 
gezond ontbijt. 
Wij ontbijten samen met de kinderen op school op vrijdag 10 november. 
Deze ochtend kan uw zoon of dochter thuis het ontbijt overslaan. 
De producten worden door verschillende Needse ondernemers aangeboden. 
Het enige wat uw zoon of dochter voor deze ochtend mee moet nemen is een bordje, een mes en een 
beker! 
Voor meer informatie over een gezonde start van de dag, kunt u kijken op 
http://www.nationaalschoolontbijt.nl  
Mochten er vragen zijn, dan horen wij deze graag. 
 
Namens het team, 
Annemiek Luttikhold 

 
 
Sinterklaas 
Dinsdag 5 december is het zover. We vieren het Sinterklaasfeest op school. De intocht start om 8.15 uur 
aan de Koordsteeg, het zou dan ook fijn zijn dat alle kinderen op dit tijdstip aanwezig zijn. We staan met z’n 
allen op de stoep langs de kant van de weg. Ouders, opa’s en oma’s, oppas zijn welkom bij de intocht.  
 
Groep 1 t/m 4 brengt een bezoek aan Sinterklaas. Groep 5 t/m 8 vieren het in de klas. Bij de groepen 1/2 
mogen de ouders komen kijken in de speelzaal. De tijden van het bezoek in de speelzaal zijn: Groep 1/2a: 
 8.55 – 9.40 uur en groep  1/2b:  9.40 - 10.35 uur. 
 
Zoals elk jaar zetten wij op school 2x de schoen. Dit zal zijn op vrijdag 17 november en op vrijdag 24 
november.  
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De kinderen uit groep 5 t/m 8 kunnen vanaf donderdag 30 november de surprises meenemen naar school. 
Op maandag 5 december gaan we de surprises uitpakken. Met elkaar maken we er een gezellige ochtend 
van! 
 
Mochten er vragen zijn dan horen wij dit graag. 
 
Annemiek Luttikhold en Areke Hassink 

 
 

 
Beweegwijs 
Tijdens de laatste studiedag hebben we gezamenlijk gesproken over beweegwijs op de Alfrinkschool. De 
kleur-methode op het schoolplein hebben we al enkele jaren, maar verdient aanscherping en afstemming 
op de kinderen op onze school. De methode biedt enorm veel mogelijkheden. Een mooie combinatie van 
bewegen, leren en spelen. De juniorcoaches van de bovenbouw krijgen wederom een belangrijke rol en we 
gaan de beweegwijs methode vaker inzetten tijdens de pauzes. De spellen worden uitgezet door de 
coaches en Kim van beweegwijs, daarnaast worden de spellen vooraf aan de kinderen voorgelegd in de 
klas. Zodat ze zelf kunnen beslissen bij welk spel ze aansluiten. De afgelopen week zagen we gelijk al dat er 
meer werd gespeeld en kinderen nieuwe spellen ontdekten.  
 
 
Even voorstellen - Jeugdverpleegkundige op onze school 
Mijn naam is Maria Krabbenborg. 
 
Het komende schooljaar zal ik net als andere jaren voor de scholen in Borculo en 
Neede een vast aanspreekpunt zijn. Sommigen hebben mij al eens ontmoet, 
voor anderen  ben ik een nieuw gezicht.  
 
Naast de reguliere contactmomenten heeft de GGD ook meerdere keren per jaar 
een inloopspreekuur op school. Ouders, leerlingen en leerkrachten zijn altijd 
welkom om bij me binnen te lopen. Ik hoop tijdens controles of het 
inloopspreekuur u verder te kunnen helpen met vragen rondom opvoeding,  pesten, scheiding, psycho- 
sociale problemen, faalangst, voeding en gewicht, maar ook vragen over slapen en zindelijkheid.  
Als ouder bent u ook van harte welkom wanneer u de lengte/het gewicht van uw kind wil weten of graag de 
ogen of oren wil laten testen.  
Het eerstvolgende inloopspreekuur zal zijn op vrijdag 17 november van 8u30 tot 9u30. 
 
Mocht er voor uw vraag meer tijd nodig zijn of de data van de inloopspreekuren u niet passen, dan kunnen 
we ook een afspraak maken. Wanneer nodig kan ik ook een jeugdarts inschakelen om mee te denken.  
 
U kunt me ook altijd een mail sturen – 
m.krabbenborg@ggdnog.nl 
 
Hopelijk tot ziens! 
 
Met vriendelijke groet 
Maria Krabbenborg 
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Invulling vacature voorzitter college van bestuur stichting Keender 
Beste ouders/ verzorgers van leerlingen basisscholen stichting Keender, 
 
Het verheugt ons  U te kunnen meedelen dat de Raad van Toezicht van stichting Keender heeft besloten de 
heer Jur Raatjes te benoemen in de functie van Voorzitter College van Bestuur. 
 
De heer Jur Raatjes zal in de maand december nader kennismaken met de Stichting.   
Vanaf 1 januari 2018 is de heer Raatjes de voorzitter College van Bestuur Stichting Keender. 
We wensen de heer Raatjes veel succes, uitdaging en werkplezier toe  als voorzitter College van Bestuur bij 
onze stichting. 
 
De vervulling van deze vacature betekent dat Stichting Keender per 1 januari a.s. afscheid neemt van de 
heer Peter Velseboer, interim voorzitter College van Bestuur. 
De Raad van Toezicht spreekt haar dank uit voor de inzet in de afgelopen periode en wenst de heer 
Velseboer alle succes voor de toekomst. 
 
Hieronder stelt de heer Raatjes zich in het kort voor. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Ik ben Jur Raatjes, 52 jaar oud, getrouwd met Anna (leerkracht en trainer/coach) 
en vader van 3 dochters die allen in Groningen studeren en wonen. 
Ik ben samen met mijn zusje opgegroeid in Noord-Drenthe en mijn ouders komen 
beide uit het onderwijs. 
Al vroeg wist ik dat ik leerkracht Lichamelijke Opvoeding wilde worden en heb me 
in mijn jeugd vol op diverse sporten gericht, met Judo als hoofdmoot. Naast 
actief sporten, wat ik nog steeds veelvuldig doe, heb ik me in het trainen en 
coachen gespecialiseerd. Daarin heb ik mooie momenten meegemaakt. Als 
bondscoach judo (junioren) dames tot coach op meerdere Europese-, 
Wereldkampioenschappen en Olympische Spelen. 
Vanaf 1987 ben ik werkzaam in het onderwijs en vanaf 2000 als leidinggevende. 
In 2011 hebben Anna en ik het kleine dorpje Stedum (Groningen) verlaten en zijn verhuisd naar St 
Eustatius. Met 21 km2, waarvan 7 km2 bebouwd, hebben we beide gewerkt en geleefd in een hechte 
gemeenschap, waar we na 3 jaren naar het Benedenwindse eiland Aruba zijn verhuisd. 
Anna bleef in het basisonderwijs werken en ik werd aangesteld als Algemeen Directeur/Directeur-
bestuurder van een middelgrote onderwijsstichting met voornamelijk Basisonderwijs in mijn portefeuille. 
In oktober 2016 ben ik teruggekeerd naar Nederland om als interim bovenschools directeur te gaan werken 
voor Jeugdzorg en Onderwijs in Rotterdam en omgeving. 12 scholen in het basisonderwijs, Speciaal 
Onderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs heb ik tot eind december onder mijn hoede. 
Drie weken geleden zijn ook Anna en onze beide honden in Nederland bij mij in Den Haag gaan wonen.  
Naast de passie voor onderwijs en sport ben ik zeer begaan met koken, werken met (oud)hout en is  het 
opvangen van hele jonge (straat)honden de afgelopen jaren de rode draad is ons leven geweest. 
Ik kijk er naar uit om in december al kennis te maken en vanaf januari 2018 fulltime aan de slag te gaan. 
 
Hartelijke groet 
 
Jur Raatjes 
 
 
 
 


