
 

 

 
Nieuwsbrief mei 2018 

 
Mei Juni 
10-05 Hemelvaartsdag – alle groepen vrij 4 t/m 8 Avond 4 daagse 
  4 Zwemmen groep 5 
11-05 Dag na Hemelvaart – alle groepen vrij 8 Groepen 1/2 vrij 
21-05 
23-05 

2e Pinksterdag – Alle groepen vrij 
Schoolreisje 

11 t/m 15 Groepen 1/2 vrij 
12 Techniekochtend groep 8 

28-05 Studiedag – Alle groepen vrij 15 Groep 3 vrij 
30-05 Stakingsdag – Alle groepen vrij 13 t/m 15 Kamp groep 8 
  20 Voorstelling voor ouders 

Locatie gymzaal; tijd volgt 
  22 Rapport mee 
  25 Zwemmen groep 5 
  27  Studiedag – Alle groepen vrij 

 
Opbrengst vastenactie 
Samen met de Dr Ariëns Daltonschool is er een mooi bedrag opgehaald tijdens de vastenactie. Tijdens de viering op 
witte donderdag hebben we de vastenacties doosjes aangeboden. Door beide scholen samen is er € 733.50 
opgehaald. Een heel mooi bedrag. Dank allemaal.  
 
De Alfrinkschool swingt 
20 juni gaan alle kinderen deelnemen aan verschillende workshops muziek en dans. Het betreft een muzikaal project 
in het kader van kunst en cultuur. Ouders mogen komen kijken. Hier volgt meer informatie over. Het belooft een 
Swingende dag te worden.  
 
30 mei regionale stakingsdag 
De afgelopen periode zijn er verschillende regionale stakingsacties geweest in het primair onderwijs. Het doel hiervan 
is een eerlijk salaris en een lagere werkdruk. Op het gebied van de werkdruk ligt er een werkdrukakkoord. Deze was 
ook hard nodig, maar is onvoldoende om recht te doen aan de werkdruk die men ervaart..   
Op het gebied van salarissen komt de regering niet tegemoet aan de eis van 900 miljoen euro. Voor het loon is slechts 
270 miljoen euro beschikbaar. Het gat dichten tussen salarissen in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs is 
belangrijk om werken in het primair onderwijs aantrekkelijk te maken en te voorkomen dat de huidige leraren een 
overstap maken naar het bedrijfsleven. Ook is het essentieel dat de instroom op pabo’s groter wordt om er voor te 
zorgen dat er ook in de toekomst genoeg leraren zijn om kwalitatief goed onderwijs te kunnen bieden aan alle 
leerlingen. Het leraren tekort is een dreigend probleem wat aangepakt dient te worden om ook zo kwaliteit en 
continuïteit te waarborgen.  

Ook op onze school is er veel steun voor de actie en zullen de leerkrachten staken.  
Concreet betekent dit dat de deuren van onze school op 30 mei dicht zullen blijven en uw zoon en/of dochter niet 
naar school kan. Er zal op de schoollocatie ook geen opvang worden gerealiseerd.  
Natuurlijk begrijpen wij ook dat dit hinder voor enkele ouders kan opleveren in verband met de opvang van uw kind. 
Wij verwijzen hierbij graag naar Kinderopvang Humanitas SKE, 0545-293484, www.skekinderopvang.nl  De 
kinderopvanglocatie houdt rekening met extra capaciteit. Tijdige aanmelding is wel vereist.  
De vorige keer konden de leerkrachten ook weer op veel steun rekenen van ouders. Ook nu rekenen wij weer op uw 
begrip.  
 
Vanuit stichting Keender ontvangt u nog meer informatie over deze stakingsdag.  
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Aanmelden nieuwe leerlingen 
Wanneer uw zoon of dochter dit 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.  
 
De afgelopen periode hebben (naar verhouding) veel ouders hun zoon of dochter aangemeld. Hierbij was ook sprake 
van de nodige zij instromers (kinderen van andere scholen). We zijn zeer blij en trots dat ouders bewust voor onze 
school kiezen en onze school weten te vinden. Een mooi compliment. Overigens is het bij aanmelden altijd zo dat we 
goed kijken naar wat een kind nodig heeft in de klas en wat de school kan bieden.  
 
Groepsindeling 
Door de relatief vele aanmeldingen de afgelopen periode hebben we opnieuw moeten kijken naar onze 
leerlingaantallen en de groepsindeling van komend schooljaar. We hebben veel tijd en aandacht besteed aan dit 
proces, ook tijdens onze laatste studiedag. We zijn dan ook al een flinke stap verder gekomen en hopen na de 
meivakantie dit te communiceren met ouders.  
 
 
Continurooster 
Enkele jaren geleden is de school, na een ouderraadpleging en in overleg met de MR, overgestapt naar het 
continurooster. Destijds is aangeven de onderwijstijden opnieuw te bekijken voor het schooljaar 2018-2019. De vraag 
hierbij is of het huidige model gehanteerd kan en gaat worden of dat er een aanpassing nodig en/of mogelijk is. 
We hebben bij het bekijken van het huidige model en een eventueel ander model gekeken naar wat goed is voor de 
kinderen, voor de ouders en de organisatie. Wat is haalbaar voor alle partijen en welke mogelijkheden zijn er eigenlijk? 
Het is hierbij van belang dat alle kinderen, tijdens hun schoolloopbaan, voldoende onderwijstijd krijgen (minimaal 
7520 uur) en dat er voldoende ruimte over blijft voor de organisatie van bijvoorbeeld studiedagen, zodat dit ook de 
schoolontwikkeling ten goede komt.  
Een wijziging kan zijn dat de eindtijd aangepast wordt naar 14.15 of 14.00 uur of dat er een 5 gelijke dagen model 
ingevoerd gaat worden. Een eventuele aanpassingen van de onderwijstijd is voor komend schooljaar echter nog niet 
mogelijk. In al alle modellen zijn er groepen die te weinig onderwijstijd krijgen en dat er te weinig marge uren 
overblijven. We hebben gekeken of dit te kort aan uren op te lossen is. In de praktijk betekent dit dat er enkele 
groepen langer naar school moeten gaan of minder vrije dagen hebben dan de rest van de school. Voor de kinderen 
en voor de organisatie geen wenselijke situatie.  
Voor schooljaar 2019-2020 zijn er echter wel mogelijkheden, dan hebben alle groepen voldoende uren opgebouwd. 
De mogelijkheden willen we volgend schooljaar, in samenwerking met de MR, aan alle ouders voorleggen. Meer 
informatie volgt dus komend schooljaar. Mocht u hierover vragen hebben dan horen wij dit graag.  
 
Fietsen  
De bovenbouw is gewend om de fietsen bij de kleuteringang neer te zetten. Dit is in de jaren zo ontstaan en had 
voornamelijk met de leerlingaantallen te maken. De drukte bij de onderbouwingang, wanneer de kinderen naar huis 
gaan, is niet prettig voor de kinderen uit de onderbouw en ouders. De bovenbouwkinderen hebben vaak grote fietsen 
en komen vaak ook allemaal op de fiets. We hebben daarom gekeken naar een nieuwe, meer logische indeling.  
De kinderen van groep 3 en 4 mogen hun fiets, na de meivakantie bij de kleuters plaatsen. Uiteraard op de daarvoor 
bestemde plekken. En de kinderen uit de groepen 5 t/m 8 mogen hun fiets op het plein in het fietsenhok parkeren.  
De leerkrachten zullen dit ook met de kinderen bespreken en er zullen enkele PBS gedragslessen aan worden 
gekoppeld om het zo goed mogelijk te laten verlopen. We gaan bekijken of dit bevalt.  
 
 
Nieuwe belijning 
In mei zal er nieuwe belijning komen op het schoolplein. Ook de witte belijning van de fietsenhokken wordt hierbij 
meegepakt. De beweegwijs kleuren zijn belangrijk voor de structuur tijdens de pauzes. De belijning is echter niet 
overal goed zichtbaar. Dit zal dus verbeterd worden.  
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MEDEWERKERS 

Dodenherdenking in Neede  
Op 4 mei worden in Neede de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog herdacht. De herdenkingsdienst is in de Grote 
Kerk in Neede en start om 18.30 uur. Daarna is er een stille tocht richting de Needse Berg.  
De herdenking vindt plaats bij het herinneringsmonument op de Drostenkamp (Needse Berg), hier wordt een krans 
gelegd ter nagedachtenis aan de oorlogsslachtoffers. Aanvang 19.30 uur. Leerlingen worden uitgenodigd hierbij 
aanwezig te zijn. Dit jaar verzorgen leerlingen van de Dr. Ariëns Daltonschool een deel van het programma. Zo zal er 
een gedicht voorgedragen worden en zullen ze assisteren bij de kranslegging. 
 
 
Rabobank actie: Stemmen! 
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 
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  

 
 
 
 Voetbaltoernooi 
Woensdag 11 april hebben veel kinderen uit groep 7 en 8 meegedaan aan het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi. Mede 
dankzij de vele supporters hebben de teams het geweldig gedaan. Veel sportiviteit en vooral veel plezier met elkaar 
gehad. Groep 8 heeft daarbij ook nog een prachtig resultaat behaald door de kampioensbeker naar de Alfrink te 
brengen. Geweldig gedaan!  
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Kindernevendienst Moederdag en Pinksteren 
 

Beste Jongens en Meisjes. 
Zondag 13 mei is het Moederdag. Dat vieren we ook in 
de kerk om 9.00u. 
Jullie hebben dan allang een lekker ontbijt voor jullie 
eigen moeder gemaakt, 
maar in de kerk gaan we het ook hebben over onze 
moeder in de hemel, Maria. 
Tijdens de viering in de kerk ,gaan wij naar het 
Achterhuis en gaan praten, lezen en knutselen over en 
voor onze eigen moeder en onze Moeder Maria in de 
hemel. 

 
Op zondag 20 mei 10.30u vieren we in de kerk Pinksteren. 
We vieren dan dat Jezus na zijn Hemelvaart de apostelen  Zijn Geest stuurt 
vol wijsheid en kracht. 
 
Net als in de viering van Pasen willen we samen met jullie weer naar het Achterhuis 
gaan voor de kindernevendienst. 
We gaan het verhaal van Jezus 
samen verder lezen want na 
Pasen is er nog veel met Jezus 
gebeurd. 
Verder gaan we samen een spel 
spelen en praten over het 
pinksterverhaal. 
 
Beide vieringen zijn in de RK Kerk 
. Borculoseweg 43 in Neede 
Komen jullie ook?  

 
Simone Meijerink 
 


