
 

 

 
Nieuwsbrief juni 2018 

 
Juni juli 
8 – 06 Groepen 1/2 vrij 6 – 07 BBQ avond ! U komt toch ook! 
11 – 06 
t/m  
15 - 06 

Groepen 1/2 vrij 10 - 07 Musicalavond groep 8 

12 – 06 Techniekochtend groep 8 13 – 07 Laatste schooldag 
15 – 06 Groep 3 vrij  Vakantie t/m 24 augustus 2018 
13– 06 
t/m 
15 - 06 

Kamp groep 8   

19 - 06 Informatieavond groep 3 voor huidige 
ouders groep 2 
19.00 – 19.45 uur 

  

19 - 06 Presentatieavond  
19.45 – 21.00 uur 

  
  

20 - 06 Your talent! – ouders van harte welkom 
13.15 – 14.15 gymzaal Oranjelaan 

  

27 – 06 Studiedag – alle groepen vrij   
29 – 06  nieuwsbrief   
    
    

 
Luizenpluis coördinatie 
We willen ook via deze weg Miranda Könninger enorm bedanken voor haar inzet bij het luizenpluizen. Ook 
de coördinatie lag in haar handen. 
 

Resultaten Eindtoets 
Afgelopen week hebben de leerlingen het resultaat van de eindtoets ontvangen. Ze hebben het geweldig 
gedaan.  Ook de schoolscores zijn binnen gekomen. Onze schoolscore ligt ruim boven het landelijk 
gemiddelde dit jaar. Daar zijn we als school natuurlijk erg blij mee. 
 

Brief groepsindeling 
Donderdag 31 mei hebben alle ouders een mail ontvangen met meer informatie over de groepsindeling en 
de formatie van komend schooljaar. Ook is er een papieren versie meegegaan met de oudste kinderen. 
Heeft u niets ontvangen dan horen wij het graag.  
 

Presentatieavond 19 juni 
Dinsdag 19 juni is er een presentatieavond voor alle huidige en toekomstige ouders.  
Tijdens deze avond blikken we terug op het afgelopen jaar en kijken we vooruit naar het nieuwe schooljaar.  
We presenteren de ontwikkelingen op onze school, de groepsindeling en de formatie. Naderhand is er de 
mogelijkheid om kennis te maken met de leerkrachten in de groepen en daar eventuele vragen te stellen.  
 
Het programma ziet er globaal als volgt uit;  
 
19.00 – 19.45  start met koffie/ thee voor huidige ouders groep 2. Uitleg over het leesonderwijs in gr 3. 
19.45 – 20.00  inloop overige ouders met koffie/ thee 
20.00 – 21.00  presentatie terugblik 17-18 en vooruitblik 18-19 
21.00     afsluiting + kennismaking in de groepen 
 
Locatie; lokaal groep 5/6 
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Project “your talent” 20 juni. 
Op woensdag 20 juni hebben we een schoolbreed project, waarin alle kinderen hun talent mogen laten 
zien. Er worden ‘s ochtends verschillende workshops gegeven, zoals dans, percussie, rap en beatboxing. 
Van 13.15 – 14.15 is er een gezamenlijke afsluiting in de gymzaal aan de Oranjelaan. Hiervoor worden alle 
ouders van harte uitgenodigd. 
  
Vrije dagen 
De kinderen van groep 1 en 2 hebben 8 t/m 15 juni vrij. 
De kinderen van groep 3 hebben 15 juni vrij. 
Dit heeft te maken met een kleiner aantal uren dat kinderen in de onderbouw moeten maken. 
 
 
Aanmelden nieuwe leerlingen 
Wanneer uw zoon of dochter volgend schooljaar (2018-2019) 4 jaar wordt en dus naar school kan en mag, 
vragen wij u uw kind zo spoedig aan te melden (ook broertjes en zusjes). Hiervoor kunt u een afspraak 
maken per mail: directie@alfrinkneede.nl of direct bij Ruud Leuverink. Wellicht kunt u deze informatie ook 
melden bij buren/ kennissen en familie die van plan zijn hun zoon of dochter bij ons aan te melden of op 
zoek zijn naar een leuke en goede school. Nieuwe ouders mogen altijd contact met ons opnemen voor een 
kennismaking.  
 
 
Kamp groep 8 
Van 13 t/m 15 juni gaan de kinderen van groep 8 op kamp naar 
Beusink in Lievelde.  
Juf Ellen, juf Lotte, juf Annemiek en juf Wendy gaan mee met 
de groep. Natuurlijk komen bijna alle juffen en meesters ook 
nog even langs tijdens de bonte avond. We hebben een 
programma gemaakt met veel leuke activiteiten.  
Het belooft weer een mooi kamp te worden.  
 
 
Terugblik stakingsdag 30 mei 2018 
We willen via deze weg alle ouders bedanken die onze stakingsactie hebben gesteund. Mondeling, via mail 
of via facebook hebben we ons ook nu weer gesteund gevoeld door vele ouders. Veel dank hiervoor.  
 
Studiedag  
Woensdag 27 juni is een studiedag gepland. De leerlingen zijn deze dag vrij. 
Op school zullen de leerkrachten zich bezighouden met Thinking 4 learning en projects 4 learning. Samen 
met de collega’s van de Dr. Ariëns Daltonschool maken we een start met dit school ontwikkelthema wat 
schooljaar 2018-2019 een belangrijke rol gaat spelen.  
 
 
Op zoek naar nieuwe tijdschriften 
Wie heeft er thuis kindertijdschriften of stripboeken liggen? 
Deze zijn op school van harte welkom, zodat de kinderen 
deze kunnen lezen tijdens list lezen.  
Als u thuis tijdschriften/stripboeken heeft mag u deze bij juf 
Laura brengen. Alvast bedankt. 
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