
 

 

 
Nieuwsbrief December 

 
December januari 
5-12 Sint op school 10-01 Techniekochtend groep 7 
7-12 Eerste advent 16-01 Techniekochtend groep 8 
8-12 Groep 1/2 vrij 17-01 Proeflesmiddag gr 8 Assink 
11-12 Tweede advent 17-01 Studiedag : alle groepen vrij 
12-12 Waarschijnlijk staking. 

De school is gesloten; zie bericht 
  

13-12 Papiercontainer   
18-12 Zwemmen groep 5 

Derde adventsviering 
  

21-12 Alle groepen vrij om 12.00 uur  
17.00-19.00 uur: Kerstdiner 

  

22-12 Alfrinkjournaal    
25-12 
t/m5-1 

Kerstvakantie   

 
Schoolfruit 
We ontvangen inmiddels al twee weken het schoolfruit. Een mooi extraatje en een kans voor de kinderen 
om kennis te maken met onbekende groente en fruit. Dat levert mooie taferelen op in de klas. Een aantal 
ouders wilde graag vooraf weten welk fruit geleverd gaat worden in de schoolweek. Op het bord in de klas 
kunnen de kinderen zelf kijken wat ze in die week krijgen. Ze kunnen dit thuis doorgeven.  
Een andere mogelijkheid is om op de website van de leverancier te kijken. Die is te vinden via 
http://snelnaar.alfrinkneede.nl/  
Klik vervolgens op –Alfrinkjournaal- . Hier zal de link naar de leverancier op blijven staan en kunt u snel 
kijken wat er in die week geleverd gaat worden.  
 
Veiligheid rond onze school 
De Wolfersweg en de Koordsteeg zijn geen brede wegen. Parkeren en passeren in beide rijrichtingen levert 
dan ook gevaarlijke situaties op. Zeker wanneer hier ook nog lopende en fietsende kinderen bij aanwezig 
zijn.  
Om de veiligheid van onze kinderen beter te waarborgen is er, in samenspraak met de ouderverenging, 
gekozen voor een vaste rijrichting voor de auto´s. Aan alle ouders het verzoek hier rekening mee te houden 
tijdens het brengen (tussen 8.15 en 8.30) en ophalen (tussen 14.20 en 14.45). Tijdens de overige momenten 
is er voldoende ruimte. Geef dit ook door aan opa’s en oma’s en andere brengers en halers van de 
kinderen.  
 
De rijrichting is volgens onderstaande afbeelding en geldt dus tijdens de breng- en haaltijden. Het aanrijden 
gaat via de Wolfersweg, naar de Koordsteeg of gaat via de K.Nieuwenhuizenstraat naar de Koordsteeg. Het 
wegrijden gebeurt via de Koordsteeg naar de Gosselinkweg. Parkeren is natuurlijk mogelijk in de aanwezige 
vakken aan de Koordsteeg of aan de Wolfersweg en bij de oude bibliotheek. Verzoek om niet op de weg te 
auto lang stil te zetten. Dit belemmert de doorstroom. Indien het aanrijden via de Wolfersweg of  
K.Nieuwenhuizenstraat een probleem is dan graag de auto parkeren aan de Gosselinkweg of bij de oude 
bibliotheek. Hier is voldoende ruimte.  
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Wees extra oplettend en pas uw snelheid aan. Geef de kinderen de ruimte. Wees duidelijk en geduldig! 
De veiligheid van onze kinderen is mede afhankelijk van uw oplettendheid.  
 
Sinterklaas 
Dinsdag 5 december is het zover. We vieren het Sinterklaasfeest op school. De intocht op 5 december start 
om 8.15 uur aan de Koordsteeg. We staan met z’n allen op de stoep langs de kant van de weg. Ouders, 
opa’s en oma’s, oppas zijn welkom om de intocht van Sinterklaas te bekijken.  
Groep 1 t/m 4 brengt een bezoek aan Sinterklaas. Groep 5 t/m 8 vieren het in de klas. Bij de groepen ½ 
mogen de ouders komen kijken in de speelzaal. De tijden van het bezoek in de speelzaal zijn: Groep 1/2a: 
 8.55 – 9.30 uur en groep  1/2b:  9.30 - 10.05 uur 
De kinderen van groep 5 t/m 8 zorgen dat maandag 4 december de surprise wordt ingeleverd. Op dinsdag 5 
december gaan we de surprises uitpakken. Met elkaar maken we er een gezellige dag van! 
 
Vrijdag 8 december groepen 1/2 vrij 
Zoals vermeld in de digitale schoolagenda (http://snelnaar.alfrinkneede.nl/ ) hebben de groepen 1/2 vrijdag 
8 december een vrije dag.  
 
Advent 
In de periode voorafgaand aan Kerst vieren wij samen met de kinderen de adventsvieringen. De vieringen 
zijn gepland op donderdag 7 december, maandag 11  december en maandag 18 december. Op donderdag 
21 december tijdens de kerstviering wordt ook aandacht besteed aan de vierde advent.  De vieringen 
worden in de speelzaal gehouden.  
 
Kerstkaarten 
De dagen kort voor Kerst zijn alweer begonnen. Er verschijnen gezellige lampjes in de tuinen en de 
winkelstraat is weer mooi versierd. Bij kerst horen ook de kerstkaarten. We vragen ouders en kinderen 
nadrukkelijk kerstkaarten niet op school te geven. Dit vooral om teleurstellingen te voorkomen. Stuur ze op, 
of geef ze thuis af. Wij danken u alvast voor uw medewerking. 
 
Kerstknutseldag 
Op dinsdag 19 december wordt er geknutseld op school, tevens worden er dan kerstbakjes gemaakt. De 
groepen 4 t/8 kunnen zich hiervoor opgeven, dit regelen de leerkrachten. De groepen 1 t/m 3 maken in 
ieder geval een kerstbakje. Het kan zijn dat uw hulp hiervoor wordt gevraagd door de klassenouder van de 
groep. Hopelijk kunt u daar gehoor aan geven.   
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PAGINA 3 NIEUWSBRIEF VOOR 

MEDEWERKERS 

Kerstviering 
Op donderdag 21 december houden wij op school de kerstviering met alle leerlingen. Aansluitend is er een 
kerstdiner in de vorm van een hapjesbuffet. De viering is van 17.00 tot 19.00 uur. Daarna is er voor u 
gelegenheid om op het plein wat te drinken tot 20.00 uur. Informatie over al deze activiteiten ontvangt u 
wanneer onze goedheiligman weer naar Spanje is vertrokken! 

 
Staking 12 december; herhaling mailbericht 13 november 2017 
Op 3 november zijn er door de actiegroep POinActie nieuwe stakingsacties aangekondigd en wel op 12 
december. De bonden en PoinActie gaan de komende periode nog in overleg met de nieuwe minister over 
de onderwijsbegroting om te kijken of men nader tot elkaar kan komen.  
Natuurlijk willen wij dit overleg afwachten, maar we snappen ook, dat we ouders met een heel groot 
probleem opzadelen als we pas enkele dagen van tevoren laten weten wat onze school doet. Daarom nu 
alvast een bericht vanuit het team van de Dr. Ariëns Daltonschool en de Alfrinkschool. 
Na uitvoerig overleg heeft de meerderheid van de teamleden van beide scholen aangegeven, dat zij deel 
willen nemen aan de staking, wanneer deze door POinactie en de bonden wordt uitgeroepen. Dit betekent 
voor u, dat u er vast rekening mee kunt houden, dat de school op dinsdag 12 december gesloten is.  
 
Misschien denkt u: “Waarom staken, er is in het regeerakkoord toch geld opgenomen voor het 
basisonderwijs?” 

Dat klopt, er zijn toezeggingen gedaan t.a.v. de werkdruk en het salaris van leerkrachten. Het toegezegde 
bedrag ligt echter ver onder het gevraagde bedrag. Daarnaast zijn de toegezegde gelden voor 
werkdrukverlaging (430 miljoen) grotendeels pas beschikbaar in 2021, terwijl de werkdruk nu door veel 
leerkrachten en ook kinderen gevoeld wordt. Zoals het er nu naar uit ziet, is er voor het komende jaar 
slechts 10 miljoen beschikbaar. Voor bijv. de klassengrootte op onze school betekent dit, dat dit gelijk blijft 
en er ook geen extra handen in de klas komen. Ook de toezeggingen van 270 miljoen is verreweg te laag om 
de salarissen van de leerkrachten in het PO weer op niveau te krijgen. Hiervoor is 900 miljoen nodig om het 
weer enigszins op peil te krijgen in vergelijking met collega's uit het VO.  Daarnaast wordt er ook nog flink 
bezuinigd (61 miljoen), o.a. op gelden voor passend onderwijs en door tekorten uit het verleden. Via de 
onderstaande links meer informatie.  
https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/problemen-primair-onderwijs-te-groot-stapjes-kabinet-
te-klein  
https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/onverantwoord-kabinet-bezuinigt-toch-op-onderwijs  
 
Tijdens de vorige stakingsacties heeft het team op veel steun kunnen rekenen van ouders. Dat heeft ons erg 
goed gedaan, nogmaals veel dank daarvoor. Ook nu hopen we weer op uw steun en begrip van ouders en 
betrokkenen. Mocht u vragen hebben dan horen wij dit natuurlijk graag.  
 
U dient voor deze stakingsdag zelf voor eventuele opvang te zorgen. We stellen SKE/ Humanitas (Villa 
Bonbini) in kennis van deze staking zodat zij kunnen zorgen voor extra capaciteit voor de kinderopvang.  
 

 
Bericht van de overblijfklub: Vacatures Overblijfkrachten TSO         
De OverblijfKlup verzorgt het overblijven op basisschool Dr. Ariëns Daltonschool 
Wij zijn met spoed en op korte termijn op zoek naar een enthousiaste nieuwe overblijfkrachten 

 

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.  
 

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 

https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/problemen-primair-onderwijs-te-groot-stapjes-kabinet-te-klein
https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/problemen-primair-onderwijs-te-groot-stapjes-kabinet-te-klein
https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/onverantwoord-kabinet-bezuinigt-toch-op-onderwijs


opnemen met TSO coördinator Jo van Dijke, telefoonnummer 0622775972 of mailen naar   
jo.vandijke@outlook.com  
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