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Bedankt 
Aan het einde van het jaar is een dankwoord aan alle leden van de 
oudervereniging en de medezeggenschapsraad op zijn plaats. Zonder 
deze hulp zijn veel activiteiten gedurende het schooljaar niet mogelijk. 
Dank voor alle hulp en voor het meedenken het afgelopen schooljaar.  
Ook willen we alle ouders bedanken die zich, op welke manier dan ook, 
zich hebben ingezet voor hulp op onze school. Ook zonder jullie inzet zijn 
veel activiteiten niet mogelijk. Dank daarvoor. Hopelijk mogen we ook in 
het nieuwe schooljaar weer een beroep op jullie doen.  
Team Kard. Alfrinkschool 

 

 
 

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. Dit in verband met onze planning 
voor volgend schooljaar. 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 e n goede school. 
Nieuwe ouders mogen altijd contact met ons opnemen voor een kennismaking.  
 
 

Presentatieavond 
We kijken terug op een mooie presentatieavond afgelopen 19 juni. Alle ouders dank voor de belangstelling 
en betrokkenheid. Presentatie gemist? Hij staat op onze website.  
 
Rabobank: actie hart voor de achterhoek 
Afgelopen periode hebben we de school, met hulp van de oudervereniging, ingeschreven voor de actie van 
de Rabobank; Hart voor de achterhoek. Leden van de Rabobank konden stemmen op een vereniging of 
instelling. Met deze actie hebben we een mooi bedrag opgehaald. Dit bedrag kwam ten goede aan de 
nieuwe belijning voor het schoolplein welke inmiddels al is gerealiseerd. Stemmers bedankt! 
 
 

BBQ avond 6 juli 
Voor velen is onze jaarlijkse traditie om het schooljaar af te sluiten, wel bekend, maar voor de “nieuwe” 
ouders en kinderen op onze school niet. 
 
Aan het einde van het schooljaar staat dè barbecue gepland: het klapstuk van het jaar! 
Een gezamenlijke afsluiting met ouders, alle kinderen van het gezin, buren van de school en het 
schoolteam. 
Tijdens deze barbecue kunt u onder het genot van een hapje, drankje of een ijsje met andere ouders 
terugblikken op het schooljaar. 
De versnaperingen kunt u betalen met de zogenaamde “kardinaaltjes”, muntjes met een waarde van 1 
euro. Dus vergeet vooral uw portemonnee niet! 
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Alle kinderen van school krijgen overigens een strippenkaart met 5 waardebonnen.  
 

De barbecue is op vrijdagavond 6 juli en begint om 17.00 uur! 
 Om 22.00 uur willen we afsluiten en opruimen. 

 
Om problemen te voorkomen hebben we de regel, dat de kinderen alleen welkom zijn onder begeleiding 
van een volwassene en dat er uitsluitend op de speelplaats gespeeld mag worden. Wij vragen u als ouder 
hier dan ook toezicht op te houden. 
 
We hopen op een mooie en gezellige avond! Tot vrijdagavond 6 juli 2017 

 
 
Schoolagenda 2018-2019 
De nieuwe schoolagenda staat online. Er kunnen nog enkele wijzigingen worden doorgevoerd. Mocht dit zo 
zijn dan laten we dit zo snel mogelijk weten.  
De kalender is digitaal te bekijken.   
Ga naar snelnaar.alfrinkneede.nl. Hierop vindt u een up-to-date 
kalender, het laatste nieuws en ook de laatste nieuwsbrieven. Deze 
digitale kalender is het meest actueel en wordt voortdurend bij 
gehouden.  
 
Tip: maak er een snelkoppeling van op uw telefoon.  
Deze kalender is natuurlijk ook via de  website te vinden 
www.alfrinkneede.nl. 
  
Onder in de zwarte balk staan tevens snelkoppelingen naar email en 
telefoonnummer van de school. handig en snel alles bij de hand.  
 
Mocht u vragen hebben over de kalender dan horen wij dit natuurlijk 
graag.  
 

 
Lezen in de vakantie 
Uit onderzoek is gebleken dat kinderen die tijdens de zomervakantie niet lezen één à twee AVI-niveaus 
kunnen terugvallen. Dit wordt ‘zomerverval’ of ‘zomerdip’ genoemd. Het is dus belangrijk om ook in de 
zomervakantie te blijven lezen. Zorg ervoor dat de leesontwikkeling van de kinderen tijdens de 
zomervakantie gewoon doorgaat. Een kwartier lezen per dag is al voldoende. Met deze tips gaat dat als 
vanzelf:  
 
Tip 1: Stop vooral zelf niet met lezen. Laat je kind zien dat lezen leuk is en juist iets is wat je voor je plezier 
doet. Pak dus lekker je favoriete boeken in (of laad je e-reader vol) en ga bij de tent zitten lezen.  
 
Tip 2: Op vakantie? Neem leuke (taal-)spellen mee. Tijdens regenachtige dagen op de camping of in het 
hotel slaat de verveling snel toe. Tijd voor een spelletje! Maar ook als de zon schijnt zijn spelletjes leuk 
tijdverdrijf. Vooral talige spelletjes zoals scrabble (junior), rompompom en Maan roos vis-spelletjes voor 
beginnende lezers zijn ideaal om de zomerdip op te vangen.  
 
Tip 3: Kinderboeken mee! De meest voor de hand liggende tip is natuurlijk: neem leuke kinderboeken mee 
in de vakantiekoffer. Ga samen naar de bibliotheek en laat je kind zelf een stapel boeken uitkiezen voor de 
vakantie. Boeken die nog te moeilijk zijn, kun je voorlezen of samen lezen.  
 
Tip 4: Lezen is overal. Denk aan de menukaart in het restaurant, borden onderweg, foldertjes van de 
dierentuin, of een boekje over het land waar je naartoe gaat.  
 
 
 

http://snelnaar.alfrinkneede.nl/
http://www.alfrinkneede.nl/
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Tip 5: Op de achterbank. Ook strips, leesdoeboeken en kindertijdschriften zijn leuk èn zinvol om te lezen. 
Prima voor lange autoritten of in het vliegtuig 
 

Om het lezen van kinderen in de vakantie te bevorderen, kunnen kinderen tijdens de zomervakantie gratis 
gebruik maken van de VakantieBieb-app. Met deze app kunnen kinderen tijdens de zomervakantie e-books 
van de Bibliotheek op een tablet of smartphone lezen. De app is vanaf 1 juli gratis te downloaden in App 
Store en Google Play Store. Voor meer informatie zie: www.vakantiebieb.nl 
 
 
 
Alfrinksponsoren bedankt! 
Dit schooljaar hebben de kinderen kunnen genieten van het nieuwe speeltoestel. We willen nogmaals alle 
sponsoren bedanken voor hun bijdrage. Natuurlijk ook de ouders die hebben geholpen bij het plaatsen. Een 
geweldige meerwaarde voor het speelplezier op het plein! 
 

 

  

 
Av integrate 
Bedrijvenweg 2 
7161 AJ Neede 
info@avintegrate.nl  
www.avintegrate.nl  
 

  

 

 
 
Oudervereniging Alfrinkschool 
Koordsteeg 11 
7161 WP Neede 

 

 
 
 
 
Olminkhof Afbouw 
www.olminkhofafbouw.nl  
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
Diëtisten-/ voedingspraktijk Joyce Westhoff 
Braak 20 
7161 BB Neede 
www.dietistjoycewesthoff.nl 
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Nijverheidsweg 7 
7161 AA  Neede 
T.   0545-291530 
F.   0545-295651 
 
T.   0545-287799 (direct) 
Pascal@wissinkmetaal.nl 
www.wissinkmetaal.nl 
 

 

 

 
 

 

 

 

Bijlage: balletje trappen - app 

 
Eiki Neede B.V. 
Parallelweg 40 
7161 AG Neede 
T. 0545-291674 
F. 0545-291887 
info@eikineede.nl  
www.eikineede.nl  
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