
 

 

 
Nieuwsbrief  

 
April mei 
02-04 Tweede Paasdag – alle groepen vrij 10-05 Hemelvaartsdag – alle groepen vrij 
17 tm 
19-04 

Eindtoets groep 8 11-05 Dag na Hemelvaart – alle groepen vrij 
21-05 2e Pinksterdag – Alle groepen vrij 

20-04 Koningsspelen 24-05 Schoolreisje 
24-04 Studiedag: Alle groepen vrij 28-05 Studiedag – Alle groepen vrij 
27-04 Koningsdag: Alle groepen vrij   
30 tm 
9-05 

Meivakantie   

    

 
 
Avond4-Daagse 2018 
Op maandag 9 april as. ontvangt ieder kind via de leerkracht de Avond4-Daagse informatie- en aanmeldbrief.  
De avond4-Daagse staat gepland op maandag 4 juni tot en met vrijdag 8 juni 2018.  
 
Wij hopen weer op sportieve wandelingen met veel deelnemers in de mooie, herkenbare gele Alfrink t-shirts.  
In deze brief staat ook de oproep voor:  

- Meeloop ouders (minimaal aantal per groep verplicht)  
- Aanspreekouders (één per klas, oa. presentielijsten, stempels etc.)  
- Posten onderweg, deze zoeken we ook dit jaar weer. We kunnen onderweg zeker jullie enthousiaste hulp 

gebruiken voor het uitdelen van ranja met iets lekkers. Wij hopen dat we hier weer op de inzet van ouders en 
leerkrachten kunnen rekenen.  

 
De brief met aanmelding per kind (in envelop met geld) moet weer mee naar school op: donderdag 19 april 2018, 
noteer je deze datum alvast ? 
 
 
Met sportieve groet,  
Janneke Klein Zessink, Nathalie Hondelink, Nicole Veldhuis, Sabine Ottink  
 
CITO eindtoets (gr. 8) 
De CITO-eindtoets wordt afgenomen op 17, 18 en 19 april. De toets is vooral een meetinstrument voor ons als school. 
De toets wordt door de inspectie gebruikt om de leeropbrengsten van basisscholen met elkaar te vergelijken. 
 
 

Geslaagde Rekendag 
Afgelopen woensdag hebben we meegedaan aan de landelijke rekendag. We kijken terug op een zeer geslaagde dag. 
Kinderen zijn bezig geweest met allerlei reken activiteiten rondom het thema: ‘De school als pakhuis’. Er is weer veel 
samen gewerkt en er was sprake van en geweldige sfeer op school. Voor herhaling vatbaar.  
 
 

Juf Annemarie 25 jaar in het onderwijs 
Op 11 april bereikt juf Annemarie Schoenmaker, onze vakdocent muziek, deze geweldige mijlpaal. We zullen hier deze 
dag op gepaste wijze aandacht aan besteden. 
 
 
Thinking 4 learning – Projects 4 learning 
Na een flinke zoektocht naar geïntegreerd zaakvakken onderwijs, verschillende onderzoeken en een pilot IPC zijn we 
blij en trots dat we een geschikte aanpak hebben gevonden. Een werkwijze die past bij onze visie en het hedendaags 
en toekomstig onderwijs.  
We gaan schooljaar 2018-2019 aan de slag met thinking 4 learning (T4L) en Projects 4 learning (P4L) in samenwerking 
met de Dr. Ariëns Daltonschool en onderwijsbureau De Ijsselgroep.  
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Thinking 4 learning 
Tijdens de Pilot IPC zagen we dat, voordat we aan de slag konden met een thematische wijze van de zaakvakken, eerst 
met elkaar moeten werken aan de vaardigheden die daarbij komen kijken.   
T4L geeft een antwoord aan de constant veranderende samenleving. Kinderen ontwikkelen helder en onafhankelijk 
denken en is samengesteld vanuit onderzoek en praktijk (University of Newcastle - Marzano – John Hattie). Leren 
leren en leren denken. Leren kan leren en wordt zichtbaar en expliciet.  

Doordat mensen leren denken en leren leren worden verbindingen tussen hersencellen gelegd. Deze verbindingen zijn 
noodzakelijk om verdere vooruitgang in leren en denken te kunnen maken. Thinking for Learning gebruikt deze en 
andere inzichten uit de neuroscience en de leerpsychologie en hanteert dan de volgende uitgangspunten: 

 Intelligentie kan groeien. 

 Uitdaging leidt tot interesse en interesse tot motivatie. 

 Betrokkenheid van de leerling bij de lesstof is noodzakelijk. 

 Begrip en de belangstelling van de leerling is belangrijk. 

 De interventies van de leraar zijn essentieel: leren volgt op het stellen van goede vragen. 

 Leerlingen moeten ook kunnen denken over hun denken. 

 De transfer van de nieuwe inzichten naar andere situaties moet gemaakt worden (“ dit is dus net als bij…”). 

De kinderen werken op niveau aan de 7 leerspieren. Dit gaan wij combineren met Projects 4 learning.  

 

Projects 4 learning 
In een betekenisvolle context worden de zaakvakken thematisch aangeboden met de thema’s van Projects4Learning. 
Het materiaal van P4L én de didactiek van T4L helpen leerlingen en leerkrachten bij het ontwerpen van de thema’s om 
zo een rijke speel- en leeromgeving voor alle kinderen te creëren. De 21e eeuwse vaardigheden worden bij deze 
manier van werken op een natuurlijke manier ontwikkeld. Het voordeel ten opzichte van IPC is dat thema’s ook 
schoolbreed ingezet kunnen worden. Dus vanaf gr 1 t/m 8. Hierdoor is iedereen met hetzelfde thema bezig, is 
groepsdoorbroken werken makkelijker te realiseren en ontstaat er een krachtige leeromgeving.  
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P4L integreert zaakvakken én 21ste eeuwse vaardigheden binnen thema’s die aansluiten bij een toekomstgericht 
curriculum. Deze voldoen natuurlijk aan de gestelde doelen binnen het basisonderwijs. Binnen de thema’s van P4L 
komen kennis en vaardigheden uit verschillende vakgebieden samen: van de zaakvakken tot wereldoriëntatie, 
wetenschap, techniek en ook kunst en filosofie. Leerlingen doorbreken de grenzen tussen vakken, leren kritisch 
denken en nemen deel aan probleemoplossende activiteiten. 
 
 
Verplaatsing studiedag 
De studiedag van vrijdagochtend 29 juni zal worden verplaatst naar woensdag 27 juni. Hierdoor kunnen de teams van 
de Alfrinkschool en de Dr. Ariëns Daltonschool samen aan de slag met de start van Thinking 4 learning en Projects 4 
learning.  We hopen dat we deze wijziging op tijd hebben aangegeven. Mocht dit problemen geven dan horen wij dit 
graag. Alle groepen zijn dus vrij op woensdag 27 juni en op vrijdag 29 juni is er een reguliere ochtend en worden alle 
kinderen gewoon op school verwacht.  
 
 
Thema avond: De toekomst van het onderwijs 
Op 12 maart jl. hebben we samen met ouders gekeken naar de toekomst van het onderwijs. Wat zijn de huidige 
ontwikkelingen en waar moeten we als school rekening me houden en naar toe werken. Dankzij een mooie opkomst is 
er veel op papier gekomen. Ook met het team hebben we dit thema besproken. We gaan dit samenvoegen en nader 
bekijken. Dit geeft ons input voor het nieuw op te stellen schoolplan, waar we ook volgend schooljaar mee aan de slag 
gaan. We gaan nog bekijken hoe we alle informatie met alle ouders kunnen delen.  
Ook hebben we gesproken over het komende schooljaar. We hebben gekeken naar de leerlingaantallen en de huidige 
en toekomstige samenstellingen van de groepen. Door de verschillen in aantallen in de groepen een hele opgave om 
dit vorm te geven. We zagen de uitdaging op ons af komen en zijn er dus al ruim op tijd begonnen. Normaal gesproken 
wordt dit pas later in het schooljaar opgepakt. We willen hiermee ook recht doen aan de gesprekken die er vorig 
schooljaar en de afgelopen periode zijn geweest met enkele ouders. Alle inbreng nemen we mee in het proces. 
We zijn hiermee dan ook al aan de slag gegaan, om zo ook te komen tot een goede invulling van het nieuwe 
schooljaar. Zodra er meer bekend is zullen we dit natuurlijk communiceren.  
 
 
Voetbaltoernooi   
Op woensdagmiddag 11 april vindt het jaarlijkse voetbaltoernooi plaats op de velden van sportclub Neede. Dit 
toernooi wordt gespeeld door de jongens en meisjes van groep 8. We hopen op veel publiek!! Aanvang waarschijnlijk 
13.15 uur. 
 
 
Bericht van de Keender GMR 
Voor het schooljaar ’18-’19 is de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van Keender op zoek naar een 
oudergeleding. De Keender GMR vergadert zes keer per schooljaar over beleidsmatige zaken en/of ontwikkelingen die 
van belang zijn op alle Keender basisscholen. Dit in tegenstelling tot een MR die zich bezighoudt met de zaken en/of 
ontwikkelingen binnen de eigen school. Het is niet verplicht dat deze ouder zitting heeft in de MR van de school. De 
enige voorwaarde om zich kandidaat te stellen voor de oudergeledingvacature, is dat u tenminste een 
schoolgaand kind op een Keender basisschool heeft. 
 
Bij belangstelling voor deze vacature of er is behoefte aan meer informatie, dan kunt u mailen naar: gmr@keender.nl  
 
Met vriendelijke groet, 
namens Keender GMR 
 
Marian van Leuken 
 
Rabobank actie: vooraankondiging 
Wij doen mee aan de Rabobankactie Hart voor de Achterhoek. Leden van Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek 
kunnen stemmen op verenigingen en stichtingen die zij een warm hart toedragen.  
 
Hebt u wel een rekening van de Rabobank, maar bent u nog geen lid, gebruik dan deze 
link om lid te worden van de Rabobank: 
https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/lid-worden/?intcamp=pa-leden-
lidmaatschap&inttype=button-word.lid.van.de.rabobank&intsource=particulieren.leden 
 
Van 22 mei tot en met 6 juni kan ieder lid 5 stemmen uitbrengen op verenigingen 

mailto:gmr@keender.nl
https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/lid-worden/?intcamp=pa-leden-lidmaatschap&inttype=button-word.lid.van.de.rabobank&intsource=particulieren.leden
https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/lid-worden/?intcamp=pa-leden-lidmaatschap&inttype=button-word.lid.van.de.rabobank&intsource=particulieren.leden


Iedere stem is geld waard en daarvoor hebben wij jouw hulp nodig. 
 
We willen graag de veiligheid rondom de school verbeteren door de belijning beter zichtbaar te maken en daarnaast is 
het voor de kinderen prettig wanneer de belijning op het speelplein ook weer beter zichtbaar wordt. Dat komt het 
spelen ten goede.  
 
Zeg de actie voort aan familie en kennissen die lid zijn van de Rabobank.  
Meer informatie over de actie is te vinden op www.rabobank.nl/noa  

 
 
 
 
 
 
 

 
  
Paasdienst voor kinderen “Jezus leeft!!” 
 
Het is Pasen. De vrouwen zijn verdrietig als ze op zondagmorgen vroeg naar het graf van Jezus lopen. Maar 
de steen is weggerold en het graf is leeg. Hij is niet hier, zeggen twee engelen. “Jezus leeft!!” 
De vrouwen zijn verbaasd en blij en gaan het aan iedereen vertellen. 
 
Voor kinderen en hun ouders uit de hele St. Paulusparochie houden we dit jaar op Paaszaterdag 31 maart 
om 18.30 uur in de H. Matteüskerk in Eibergen, Grotestraat 88, een Paasdienst van woord en gebed 
waarin we het Paasverhaal vertellen. Tot slot steken we samen buiten het Paasvuur aan! 
 
       Werkgroep Onder de Regenboog 
       Marie-Cécile Weeink 
       Simone Meijerink 
       Pastoraal werker Annet Zoet. 
 

Hallo Jongens en Meisjes, 
  

http://www.rabobank.nl/noa
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Op ZONDAG 27 MEI 2018 organiseert ASV Eibergen weer de Eiberrun. De Eiberrun is een 
hardloopwedstrijd waarbij wij ook een speciaal Kids programma hebben. 
  
Vind je hardlopen leuk, of lijkt het je leuk om eens een keer aan een échte wedstrijd deel te nemen 
dan kan dit tijdens de altijd druk bezochte en gezellige Eiberrun. 
Bij de Eiberrun loop je samen met je klasgenoten, vriendjes en vriendinnetjes, je krijgt een officieel 
startnummer, een chip om de tijd op te meten en na afloop een leuke herinnering. 
  
  

BEN JIJ KLAAR VOOR DE START ?  
Speciaal voor jullie organiseren wij 4X EEN KIDSRUN CLINICS voor de Eiberrun. 

-      Vier x 1 uur en 15 minuten trainen onder deskundige begeleiding.  

-      Voor maar € 6,50 train je vier keer mee én is gelijk het startgeld betaald!  
  
De clinic is op de zaterdagochtend van 09.00 tot 10.15 uur bij ASV Eibergen op de Bijenkamp: 

-      Zaterdag 21 april 2018 

-      Zaterdag 28 april 2018 

-      Zaterdag 12 mei 2018 

-      Zaterdag 19 mei 2018 
  
Voor de ouders is er een kop koffie. Ook kunnen ouders voor een sportieve ochtend aansluiten bij 
onze loopgroep 
Op zaterdagochtend van 9.00-10.00 uur. 
 
 
 
 

 



 

 

 

Haaksbergen, maart 2018 

 

 

Beste ouders, verzorgers, 

 

In september start weer de typecursus op school. Voor een efficiënt 

computergebruik is het goed om bij de basis te beginnen, het beheersen van het 

toetsenbord. Het is bewezen dat kinderen die blind en met tien vingers typen, 

beter zijn in het beantwoorden van vragen op de pc. Uw kind leert typen met een 

blind tienvingersysteem en een goede typehouding om lichamelijke klachten te 

voorkomen. De cursus geeft het beste resultaat in groep 8, maar kan ook gevolgd 

worden in groep 7. 

 

U moet thuis voor het huiswerk beschikken over een computer of een laptop met 

aangesloten toetsenbord. Het examen wordt afgenomen door de VSLM in de 

laatste les.  

 

Cursusduur:  12 lessen (één keer per 14 dagen) 

 

Lesdag:   dinsdag van 14.45 uur tot 15.45 uur 

 

Cursuskosten: € 150,--  

 

Examenkosten: €  20,-- 

 

Voor aanmelding kunt u de persoonsgegevens (volledige naam, adres en 

telefoonnummer) van uw kind mailen naar  

ravizza@kpnmail.nl. Plaatsing gaat op volgorde van aanmelding. 

 

Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met Ravizza, tel.: 053-5726614 of 

met school.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Mevr. C. Pardoen-te Lintelo 
 

mailto:ravizza@kpnmail.nl

