
 

 

 
Nieuwsbrief maart 2018 

 
Maart April 
22-03 Kijkochtend nieuwe ouders 02-04 Tweede Paasdag – alle groepen vrij 
28-03 Grote rekendag   
29-03 Witte Donderdag  

Viering in de kerk 
17 tm 
19-04 

Eindtoets groep 8 

20-04 Koningsspelen 
30-03 Goede vrijdag: Alle groepen vrij 24-04 Studiedag: Alle groepen vrij 
  27-04 Koningsdag: Alle groepen vrij 
  30 tm 

10-05 
Meivakantie 

 
Juf Ellen 
Op maandag 12 februari om 02.00 uur is juf Ellen bevallen van een prachtige zoon 
genaamd Siem. 
Wij wensen juf Ellen, Richard, Lauren en Siem heel veel liefde, geluk & gezondheid toe!  

 

 

 
 
 
 
 
 
Carnaval 
We kijken terug op een geweldig Carnavalsfeest. Samen met Prins Niek en 
prinses Britt hebben we veel plezier gehad op school en in de feesttent 

van Carnavals vereniging NCG De Vlearmuze. We willen de 
organisatie enorm bedanken voor alle inzet en betrokkenheid. Op 
de website vindt u een link naar het fotoalbum. 
 
 
 
 
 

 
Vastenactie 2018 / Witte Donderdagviering 

Ook dit jaar doet onze school weer mee met de Vastenactie 2018! Tijdens de vastentijd zamelen we geld in 
voor een project in Mbala in Zambia (Afrika). Ook worden er in alle groepen enkele lessen gegeven omtrent 
het thema en de kinderen maken zelf een vastenactiedoosje.  
Op 29 maart vieren wij samen met de Dr. Ariëns Daltonschool de Witte Donderdagviering in de H. 
Caeciliakerk. De viering begint om 10 uur. U bent van harte welkom!  
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De toekomst van ons onderwijs 
Tijdens de laatste studiedag en de laatste bijeenkomst met de medezeggenschapsraad hebben we 
gesproken over het onderwijs en de toekomst van het onderwijs op onze school. We hebben hard gewerkt 
aan de visie van de school en dit krijgt steeds meer vorm. Hierover heeft u in de laatste nieuwsbrief ook het 
een en ander kunnen lezen. Wanneer we ons onderwijs vorm geven en praten over de visie van de school 
kijken we ook altijd vooruit, naar de toekomst. Hoe ziet een dag van het kind er over een paar jaar uit? 
Hetzelfde als nu? Of hebben de kinderen iets anders nodig? Ook het onderwijsveld verandert. Er is veel 
gaande op het gebied van onderwijsontwikkeling. Wat betekent dit voor onze school en onze kinderen. 
Welke keuzes moeten we gaan maken op de lange termijn en op de korte termijn. Korte termijn is 
bijvoorbeeld al komend schooljaar. We willen hierover graag met ouders in gesprek.  Wilt u meepraten en 
meedenken? U bent van harte welkom op maandag 12 maart 19.30 – 22.00 (uiterlijk). 
Een globaal programma van die avond  
 

- Hoe werkt het in het onderwijs; Waar liggen de beperkingen en de kansen?  
- Welke onderwijsontwikkelingen zijn er gaande?  
- Wat hebben onze kinderen nu en in de toekomst nodig?  
- Wat betekent dit voor de kinderen op de Alfrinkschool?  
- Hoe kan dit er komend schooljaar en in de toekomst uit zien? 

 
Deze avond geeft ons hopelijk input om als team mee verder te gaan. We gaan er dus een interactieve 
avond van maken. Voor de organisatie is het handig wanneer we weten hoeveel ouders er komen. Stuur 
daarom even een mail naar directie@alfrinkneede.nl 
 
 

 

22 maart open ochtend 
Donderdag 22 maart zullen de kinderen uit de bovenbouw ouders en kinderen die geïnteresseerd zijn in 
onze school zelf rondleiden. Vorig jaar hebben we gezien dat de kinderen de beste vertellers zijn en goed 
kunnen aangeven hoe ze het vinden op school. Wat is leuk en wat is minder leuk. Een eerlijk verhaal. Dit 
werd enorm gewaardeerd door nieuwe ouders. We hebben hier dus veel positieve feedback op ontvangen. 
We hebben dit jaar geen open avond. De ervaring heeft ons geleerd dat ouders meer informatie krijgen 
over de school wanneer deze vol in bedrijf is. Sfeer is dan ook een belangrijke factor. We hopen op een 
mooie opkomst. Geef het vooral door aan potentiële nieuwe ouders en kinderen.  
De open ochtend is van 9 – 12 uur.  
 
 

De grote rekendag 2018  
Woensdag 28 maart doen wij mee aan de grote rekendag. Deze dag staat in het teken van verschillende 
rekenactiviteiten van de onderbouw t/m de bovenbouw. Voor deze dag kunnen we hulp gebruiken. Via de 
leerkracht horen jullie of het nodig is. We maken er een leerzame dag van.  
 

 
 Koningsspelen  
 
Op 27 april is het weer Koningsdag! Ook dit jaar vieren wij dat met een 
sportieve dag op school: de Koningsspelen! Dit doen we op 
vrijdagochtend 20 april.  
Wij beginnen de dag met het dansen en zingen van het themalied op 
het schoolplein. Daarna gaan we ontbijten.  Wij krijgen een 
ontbijtpakket van de organisatie van Koningsdag en van de OR. De 
kinderen hoeven dus thuis niet te ontbijten. 
 
Verder zorgt de ouderraad voor een tussendoortje en wat te drinken 
deze ochtend. U hoeft deze dag dus geen tussendoortje mee te geven 
met uw kind. 
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Om deze dag goed te verlopen zijn wij op zoek naar ouders die willen helpen. 
In de onderbouw (groep 1 t/m 4) hebben wij ouders nodig die willen helpen bij een vossenjacht. 
In de midden-bovenbouw (groep 5 t/m 8) kunnen wij de hulp van ouders ook goed gebruiken. Wat de 
kinderen gaan doen blijft nog een verrassing.  
 
Lijkt het je leuk om te helpen? Aanmelden mag bij juf Anne (a.janssen@alfrinkneede.nl)  
 
Namens de commissie, 
Juf Anne & Juf Wendy 
 
 
Gebruik van Tablets Snappet en Ipads 
We werken inmiddels al enkele jaren met ipads en het afgelopen jaar met de Snappet tablets. Met succes. 
We zijn zeer tevreden hoe dit gaat. De kinderen gaan goed om met de materialen van de school. Dit zijn 
ook afspraken die we met de kinderen in de klas hebben gemaakt. De ipads en tablets zijn eigendom van de 
school en de Snappet tablets zijn eigendom van Snappet. De school betaald hier een borg voor aan 
Snappet. Ouders betalen hier niets voor, tevens zit dit niet verwerkt in een ouderbijdrage.  
De afgelopen periode is het helaas voorgekomen dat enkele tablets kapot zijn gegaan, meestal doordat ze 
zijn gevallen. Soms moedwillig, maar meestal per ongeluk. Vooral voor de kinderen heel vervelend. We 
bespreken dit dan altijd met de kinderen en kunnen, in het geval van Snappet, alweer snel een nieuwe aan 
het kind geven. De defecte tablets sturen we dan retour en hiervoor ontvangt de school een rekening en 
een nieuwe tablet. Bij ipads, laptops of computers bekijken we of reparatie een optie is. Bij schade aan bijv. 
de tablets kunnen we helaas geen gebruik maken van een schadeverzekering van de school. Hiervoor 
kunnen wij ons niet verzekeren. Dit kost de school in verhouding veel geld aan premie. We moeten in dit 
soort gevallen dan een beroep doen op de aansprakelijkheidsverzekering van de ouders. Alleen op deze 
manier kunnen we kijken of we de schade vergoed kunnen krijgen. We nemen dan altijd even contact op en 
zullen vragen of de ouders willen helpen en aanspraak willen maken op hun verzekering.  
In een aantal gevallen is het niet duidelijk hoe schade is veroorzaakt of keert een verzekering toch niet uit    
(afhankelijk van de voorwaarden van een verzekering) in dat geval maken we gebruik van een apart ‘potje’ 
van de school. Soms is er spraken van een eigen risico bij ouders, in dat geval willen we altijd samen kijken 
naar een oplossing. Het is immers ook een keuze van de school om met deze materialen te werken. Het zou 
echter een gemis zijn dit niet te doen om de reden dat het kapot kan gaan. We houden er dus enigszins 
rekening mee, maar hopen dat ouders ook mee willen denken en mee willen helpen in deze. Alvast veel 
dank voor uw begrip.  
 
 

Berichtje van José 
Lieve mensen 

Langs deze weg wil ik iedereen van harte bedanken voor het geweldige afscheidsfeest op vrijdag 2 februari 
jongstleden.  
Van ’s morgens 8.15 uur (opgehaald door Ruud met de auto en in Neede overgestapt in  een open koets) 
tot 17.30 uur was het een groot feest voor mij. Wel met een dubbel gevoel natuurlijk! 
Dit was alleen mogelijk door de enorme inzet van mijn collega’s, kinderen  en O.R., die steeds weer met een 
hapje en een drankje  kwamen of weer een bos bloemen of cadeaus voor mij wegzetten. 
Ook voor de kinderen hadden ze op zijn tijd wat lekkers te eten of te drinken . Mensen van de OR, top! 
Team , leerlingen, ouders, OR, MR, bestuur/ Stichting Keender, oud collega’s, collega’s van andere scholen, 
oud leerlingen, buren, Muziek en Kunstwijs groep, jullie hebben er voor mij een onvergetelijke dag van 
gemaakt. 
Bedankt voor alle cadeaus, bloemen, kaarten (die nog steeds binnen komen),bonbons, teveel om op te 
noemen, tekeningen en briefjes door alle kinderen gemaakt en niet te vergeten filmpjes en liederen door 
collega’s en kinderen samen gemaakt. 
En dan de “BAMBI”, en jullie “dikke duimen” achter de Bambi , super. Daar ben ik heel erg blij mee. Ze 
krijgen een mooie plek in mijn tuin, zodat ik er iedere dag van kan genieten. 
 
Zondag, 4 Februari, mijn verjaardag, heb ik met familie , vrienden, collega’s van toen en nu, het feest 
gevierd in “ Bar de Oale Stek, ’t parochiehuis in Delden. Ook hier was het een en al genieten! 
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Lieve mensen, groot en klein bedankt voor de fijne samenwerking, collegialiteit, spontaniteit, alle knuffels, 
traantjes die ik mocht drogen, grappen en grollen maar vooral het  vertrouwen  in mij de afgelopen 43 jaar 
waarvan 38 op de Bambi/ later Alfrinkschool in Neede. 
Ga samen verder  met een fijn team en groep ouders die er samen het beste voor de kinderen willen 
uithalen. Doe dit met respect ,open hart en oor, heb vertrouwen in elkaar en weet dat een ieder het beste 
met je voorheeft .We komen elkaar heus nog wel weer tegen de komende tijd  maar toch……………… 
Ik zal jullie allemaal en  vooral de kinderen, erg gaan missen. BEDANKT! 
Hartelijke groeten José 
 
 

 
 

Vacatures Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)  
Keender, schooljaar ’18-‘19 
 

Alle Keenderscholen hebben een MR, een medezeggenschapsraad. Deze bestaat uit personeelsleden en ouders. 
De MR praat met de schooldirectie over onder meer de begroting van de school en weet hoe de school er voor 
staat. 
 
Een bestuur met meerdere scholen, zoals Keender, heeft ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. 
Deze GMR praat mee over onderwerpen die van belang zijn voor alle of een meerderheid van de scholen van 
een schoolbestuur. In de GMR zitten zowel ouder- (met tenminste een kind op een school van Keender) als 
personeelsgeledingen (die werkzaam zijn op een school van Keender). 
 
Alle bevoegdheden van de GMR en haar geledingen zijn vastgelegd in de Wet medezeggenschap op Scholen 
(WMS) evenals de plichten van het schoolbestuur. Als je zitting neemt in de GMR, dan doe je dat voor een 
periode van drie jaar. Na de drie jaar kun je je eventueel herkiesbaar stellen.  
In het schooljaar 2018-2019 zijn er vacatures bij de Keender GMR. Er zijn plaatsen in te vullen in zowel de ouder- 
als in de personeelsgeledingen. Alle GMR leden worden gefaciliteerd voor hun lidmaatschap. Er worden in 
juni/juli 2018 verkiezingen gehouden. Alle Keender MR-en stemmen dan op de 
kandidaten. Oudergeledingen stemmen op ouderkandidaten en 
personeelsleden stemmen op personeelskandidaten.  
Heb je interesse of heb je nog vragen? Neem dan contact op met GMR 
Keender, gmr@keender.nl Je bent van harte welkom, alvast bedankt voor je 
reactie!  
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Kom jij ook een Palmpasenstok maken?  
Zondag 25 Maart word er in de kerk van Rietmolen PalmPasen gevierd. Deze 
viering is speciaal voor kinderen en begint om 10.30u. 
Om deze viering extra feestelijk te maken willen we op zaterdag 
24 Maart een PalmPasen stok gaan maken in het Achterhuis in Neede. Met 
deze stok kun je de optocht in de kerk meelopen . 
Na afloop kun je hem aan iemand cadeau geven die wel een opkikkertje kan 
gebruiken of hem thuis een mooi plekje geven. Maar ook als je niet naar de 
viering kunt komen ben je welkom om een Palmpasen stok te komen maken. 
 
Zeg het aan je vriendjes en vriendinnetjes en kom op  
Zaterdag 24 Maart naar het Achterhuis. 
 
Waar: Het Achterhuis (achter de RK Kerk aan de Borculoseweg 43 

                                          in Neede) 
Wanneer: 24 Maart van 14.00u tot 15.30u. 
 
Opgave: Het is fijn als we weten hoeveel kinderen er komen. 
                We kunnen dan voor voldoende materiaal zorgen. 
                Je kunt je opgeven (liefst voor 20 Maart) 
                bij Simone Meijerink tel.06-23147669/0545- 295396 

                of mtsmeijerink@comveeweb.nl. 
 
Zelf meenemen: Een houten stok in de vorm van een kruis.  
                                

We hopen jullie allemaal te zien. 
 
Een week later ,zondag 1 April is het Pasen. 
Er is dan een viering om 10.30u  in de kerk van Neede. 
Er is dan ook een kindernevendienst. 
We gaan dan samen praten over wat er tussen Palmpasen en Pasen 
allemaal met Jezus is gebeurd. 
Komen jullie ook? 
 
Simone Meijerink  

 
 

mailto:mtsmeijerink@comveeweb.nl


 


