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17 Keender personeelsdag. Alle 
groepen vrij. 
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26 Ouderavond klassekids (groep 5-7 en 6) 31 Studiedag. Alle groepen vrij. 

28 Studiedag onderbouw, groepen 1 en 2 vrij   

28 Nieuw Alfrinkjournaal    

 
 
We zijn weer gestart 
De eerste week is al weer over de helft en we kijken terug op een mooie start. We hopen dat iedereen een fijne 
vakantie heeft gehad en terug is gekomen met een koffer vol met verhalen en ervaringen. We zijn blij om iedereen 
weer terug te zien op school en we gaan er samen een mooi schooljaar van maken! In deze nieuwsbrief een boel 
informatie. Heeft u vragen over bepaalde punten dan horen wij het graag.  
 
Team Alfrinkschool 
 
 
Welkom nieuwe leerlingen 
Wij heten onze nieuwe leerlingen van harte welkom: Jeroen Verboom, George Balaban, Stijn Baak, Luuk Baak, Isa 
Prins, Floris Broshuis, Gigi Liem, Siem Engelbarts, Mees ten Els, Gijs ten Els en Jamie Heutink. Wij wensen jullie een 
hele fijne schooltijd toe! 
 
 
Uitnodiging informatieavond 10 september 
Op maandag 10 september zal de informatieavond plaatsvinden op onze school. We willen alle huidige en nieuwe 
ouders hierbij van harte uitnodigen.  
Tijdens deze avond krijgt u meer informatie over groep specifieke zaken in de klas van uw zoon of dochter. De avond 
komt er als volgt uit te zien: 
 
19.00 – 19.30 uur             Kennismaken Groep 5/7, 6 en 8 
19.30 – 19.45 uur             Koffie/ thee 
19.45 – 20.15 uur             Kennismaken groep 1/2a, 1/2b, 3 en 4 
 
U bent van harte welkom.  
 
 
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 of Areke Hassink.  
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.  

Alfrinkschool, Koordsteeg 11, 7161 WP Neede. Tel.nr. 0545-292686.. www.alfrinkneede.nl directie@alfrinkneede.nl 

mailto:directie@alfrinkneede.nl


Prietpraat: 
In groep 1/2b hangt een stappenplan hoe de kinderen een schooltas moeten knutselen. 
Tijdens het knutselen kijkt een leerling naar het stappenplan en zegt trots: “Yes, ik zit al op het volgende level”! 
 
 
 
Schoolkalender; digitaal 
De kalender is dit schooljaar 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.  
 
 
Fietsen 
Afgelopen jaar hebben wij gemerkt dat er veel leerlingen op de fiets naar school komen. Wij ervaren dat de 
hoeveelheid fietsen ten koste gaat van de speelruimte van de leerlingen. Daarnaast zijn veel fietsen voorzien van 
manden, waardoor er minder ruimte is in de fietsenstallingen.  
 
Wanneer leerlingen de mogelijkheid hebben zouden wij het daarom prettig vinden wanneer ze lopend naar school 
komen. 
 
Komt uw kind toch met de fiets dan gebruiken ze hiervoor hun eigen stalling. Dit is reeds in de groepen met de 
kinderen besproken.  
Groep 1 t/m 4 moeten de fietsen bij de kleuteringang plaatsen. 
Groep 5 t/m 8 moeten de fietsen op het grote plein zetten.  
 
 
Vanuit de MR 
De MR-vergaderingen voor het schooljaar 2018-2019 staan weer gepland. U kunt deze terugvinden op de social media 
kalender. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u ook dit jaar weer terecht bij Richard Grevelink, Lieke Klein Severt en 
de leerkrachten Stephanie Geldof en Martine Tiehuis-Kleinsman.  U kunt ons ook altijd mailen op mr@alfrinkneede.nl 
Samen maken we er weer een mooi schooljaar van! 
 
 
Onderbouw 
Vanaf dit schooljaar gaan wij vaak samenwerken met de groepen 1,2 en 3.  
 
Inloop groepen 1,2,3: 
Wij starten elke ochtend met een ‘inloop’.  Tijdens de inloop kan de leerkracht extra ondersteuning geven aan 
kinderen. Bij binnenkomst liggen de materialen klaar op de tafels, waar de kinderen mee ‘spelend’ leren.   
Elke groep start één á twee keer per week met de inloop in de speelzaal. Hierbij spelen ze op de matten met 
constructiematerialen en staat er een speel/ klimtoestel klaar. De ouders van groep 1 / 2 mogen de kinderen die dag 
meteen naar de speelzaal brengen. 
 
Maandag  groep 3  
Dinsdag   groep 1-2a 
Woensdag groep 1-2b 
Donderdag groep 1-2a 
Vrijdag  groep 1-2b 
 
 
 
 
 

http://snelnaar.alfrinkneede.nl/
http://www.alfrinkneede.nl/
mailto:mr@alfrinkneede.nl
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Keuzebord groepen 1,2,3: 
Op dinsdag en vrijdag gaan de kinderen van de groepen 1,2,3 groepsoverstijgend  
spelen.  Kinderen mogen in de gang een activiteit kiezen op het grote keuzebord. 
Hierna gaan ze aan de slag in de desbetreffende groep.   

 
Gym groepen 1,2,3: 
Wij gaan elke woensdagmiddag met groep 1,2 en 3 samen bewegen in de gymzaal aan 
de Oranjelaan.  We werken met drie leerkrachten in drie vakken zodat we optimaal 
kunnen bewegen.  
 
OPROEP! 
Wij zijn op zoek naar jongens –en meisjesbroeken, leggings en ondergoed (maten: 104, 110 en 116).  Mocht u thuis 
nog enkele kledingstukken liggen, dan zijn wij er op school heel erg blij mee! 
 
 
Projects 4 learning 
 
Tijdens de presentatieavond hebben we wat meer informatie gegeven over Thinking 4 learning en projects 4 learning. 
De presentatie is terug te vinden op onze website:  
https://alfrinkneede.nl/wp-content/uploads/2018/06/Presentatieavond-juni-2018.pdf  
 
We gaan de komende weken starten met ons eerste thema. Het overkoepelende schoolthema is -Wat is leven?- 
Iedere groep geeft hier een eigen draai aan. Passend bij de kinderen in die groep.  
 
De leerlingen in groep 1/2a en 1/2b werken in een ziekenhuis of consultatiebureau en leren van alles over het 
onderwerp ziek en gezond zijn. 
De kinderen van groep 3 starten een ‘echte’ dierenarts praktijk. Doormiddel van spel en materiaal duiken zij in dit 
thema. De kinderen van groep 4 leren meer over de huisartsenpraktijk. 
Groep 5/7 willen zich gaan ontwikkelen als echte biologen, ze aan op onderzoek uit naar de verschillende diersoorten 
op de wereld. 
Groep 6 legt de focus op voeding en bewegen met hun groepsthema -Lekker fit- 
Groep 8 gaat terug in de tijd naar de uitgestorven dieren. Als echte paleontologen gaan ze van alles onderzoeken. 
 
 

 

 

Groep 6 en groep 5-7 krijgen dit jaar KlasseKids aangeboden. KlasseKids is een training voor sociale en emotionele 
vorming en voor de bevordering van de contacten tussen de kinderen, de ouder(s)/ verzorger(s) en school.  
 

KlasseKids bestaat uit 10 trainingen van anderhalf uur. De ouders worden uitgenodigd voor een informatieavond. Ook 
zullen de ouders één les bijwonen om mee te maken hoe de training verloopt.  
 
De trainingen worden gegeven door 2 opgeleide trainers van Groepsweb. Voor onze school zijn dit Areke Hassink en 
Laura Peters. Zie voor meer informatie over KlasseKids op de site: www.groepsweb.nl. 
 
Doelstellingen van KlasseKids zijn o.a.: 

o het kind kan een goede houding aannemen 
o het kind ontwikkelt een positief zelfbeeld 
o het kind oefent sociale vaardigheden als omgaan met complimenten en met kritiek 
o het kind is zich meer bewust van eigen handelen en het effect daarvan bij de ander. 

 
Belangrijk is dat kinderen inzicht krijgen hoe we op een goede manier met elkaar omgaan. Doordat het gewenste 
gedrag centraal wordt gesteld sluit KlasseKids mooi aan op PBS waar wij al meerdere jaren mee werken. 
 
Mochten er vragen zijn omtrent KlasseKids, dan kunt u deze stellen aan Areke of Laura. 
 
 

https://alfrinkneede.nl/wp-content/uploads/2018/06/Presentatieavond-juni-2018.pdf
http://www.groepsweb.nl/


Kindercoach Marian 
 
Kindercoaching is een laagdrempelige en kortdurende vorm van 
begeleiding. Ik ga uit van de kwaliteiten en mogelijkheden die 
een kind in zich heeft en van daaruit werken we samen verder. Ik 
begeleid kinderen en ouders die een hulpvraag hebben. Hierbij 
maak ik gebruik van verschillende materialen en werkvormen.  
Uitgangspunt hierbij is dat het kind vaardigheden leert die 
passen bij de leeftijd en die uw kind sterker maken. 
 
Je kunt me inschakelen voor school en/of thuis gerelateerde 
hulpvragen. 
Zoals lees/spelling/rekenproblemen met de training: ‘ ik leer 
anders’. 
Moeite met vrienden maken. 

Te weinig plezier op school en/of thuis. 
Concentratieproblemen 
Boosheid 
Pesten/gepest worden 
Te weinig weerbaar zijn. 
Etc. 
 
Ik geef trainingen : ik leer anders, ik leer leren, bikkeltraining en 
weerbaarheidstrainingen voor groep 8. 
 
Op de vrijdagmiddag kan ik uw kind de juiste ondersteuning geven. U kunt 
uw kind hiervoor aanmelden bij de leerkracht/ib-er of rechtstreeks bij mij 
middels mail: info@dekindercoachmarian.nl 
 
Ik geef op 21 september om half 2 vrijblijvend een presentatie over 
bovenstaande. Graag aanmelden vóór 17 september via bovenstaand 
mailadres. 
 
 

 
Interne vertrouwenspersoon juf Stephanie  
 
Voor wie?  
Een interne vertrouwenspersoon is er voor iedereen die met de school te maken heeft. Leerlingen, ouders maar ook 
personeel en stagiaires kunnen, wanneer het nodig is, terecht bij de vertrouwenspersoon van de school.  
 
Wanneer? 
Voor kleine en grote klachten moet er in de school iemand zijn ‘die je kunt vertrouwen, die naar je luistert en je 
advies geeft’. Vaak is dat in eerste instantie de groepsleerkracht, de IB-er of de directie. Maar ligt de klacht gevoeliger 
of krijgt u geen gehoor bij leerkracht of directie, dan kunt u bij de vertrouwenspersoon van de school terecht. 
 
Wat kan de interne vertrouwenspersoon dan doen?  
De vertrouwenspersoon luistert, geeft advies en probeert samen met de klager te zoeken naar bevredigende 
mogelijkheden om de klacht aan te pakken.  
 
Externe vertrouwenspersonen stichting Keender 
Er zijn ook twee externe vertrouwenspersonen, die door ons bestuur zijn ingehuurd en die kunnen in beeld komen als 
er bij een klacht of probleem geen oplossing te vinden is ‘binnen de school zelf’. Wie dit zijn en hoe het werkt kunt u 
lezen in de officiële klachtenregeling die in de schoolgids op de website staat.  
 
U kunt mij altijd bellen (0545/292686) of mailen (s.geldof@alfrinkneede.nl of 
internevertrouwenspersoon@alfrinkneede.nl) om een afspraak te maken voor een gesprek. 
 
 
 
 

mailto:info@dekindercoachmarian.nl
mailto:s.geldof@alfrinkneede.nl
mailto:internevertrouwenspersoon@alfrinkneede.nl
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Power-bike  onwijs bedankt voor de diepvries 
 
Tijdens de vergadering afgelopen vrijdag stonden daar ineens Willeke en Lyra op de stoep 
met een diepvries voor onze school. Zij vonden dat het hoog tijd was om de Alfrink lekker 
koel te houden! 
Uiteraard is deze koelkast voorzien van stickers van hun eigen bedrijf: www.power-bike.nl  
En dat was nog niet alles, op maandag werd deze ook nog eens gevuld met allemaal 
raketjes voor de hele school. Jullie begrijpen wel dat deze inmiddels leeg is. 
Hierbij willen wij de familie Seijger/te Raa ontzettend bedanken voor dit attente cadeau! 
En voor alle ouders; wij hebben een diepvries, vanaf nu kan de traktatie dus ook in de 
vriezer worden bewaard. 
 
 
 
 
 
 
Needse sportweek 
                      
In de week van 17 t/m 21 september 2018 is er weer de “Needse sportweek”!  Samen 
met Sport Federatie Berkelland worden er verschillende sportactiviteiten aangeboden 
waardoor de kinderen kunnen kennismaken met verschillende sporten in Neede en 
omgeving. 
 
Voor alle groepen gaan de zwem- en gymlessen deze week niet door. Groep 8 heeft een eigen programma. Kinderen 
worden door de groepsleerkracht van groep 8 hiervan op de hoogte gebracht.  
 
Via de groepsleerkracht hoor je of er hulp nodig is (denk hierbij aan vervoer etc.). U mag natuurlijk altijd komen 
aanmoedigen. Kinderen moeten sportieve kledij aanhebben en gymschoenen voor binnen meenemen.  
 
De indeling volgt zo spoedig mogelijk. 
We proberen altijd om 14.30 uur weer terug te zijn op school, het kan zijn dat het iets later wordt, graag begrip 
hiervoor.  
 
Alle foto’s en video’s van de Needse Sportweek 2018 komen te staan op de website www.sportfederatieberkelland.nl. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Namens de organisatie, 
John Willemsen, Martijn ten Berge en Stephanie Geldof 
 
 
 
Continurooster – eten & drinken 
Voor tussen de middag willen graag de afvalberg beperken. Wilt u zoveel mogelijk gebruik maken van een 
broodtrommel en een drinkbeker.  
In iedere klas staan bakken voor het eten en drinken. De bekers  en trommels kunnen door de kinderen zelf in een bak 
worden geplaatst. Deze worden daarna in de koelkast gezet.  
We gaan er vanuit dat u als ouders kijkt wat gezond is en wat bij uw kind past! 

 
 
Vakanties en studiedagen 2018-2019 
 

Studiedag groepen 1/2 28 september 2018 Groepen 1/2 vrij 

Keender Personeelsdag 17 oktober 2018 Alle groepen vrij 

Herfstvakantie  22 t/m 26 oktober 2018 Alle groepen vrij 

Studiedag 31 oktober Alle groepen vrij 

Studiedag onderbouw 21 december 2018 Groepen 1/2 vrij 

Kerstvakantie  24 december 2018 t/m 4 januari 2019 Alle groepen vrij 

Studiedag  15 januari 2019 Alle groepen vrij 

http://www.power-bike.nl/
http://www.sportfederatieberkelland.nl/


Voorjaarsvakantie 25 februari t/m 1 maart 2019 Alle groepen vrij 

Studiedag 20 maart 2019 Alle groepen vrij 

Studiedag onderbouw  29 maart 2019 Groepen 1/2 vrij 

Goede Vrijdag/ Studiedag 19 april 2019  Alle groepen vrij  

Meivakantie  22 april t/m 3 mei 2019 Alle groepen vrij 

Studiedag onderbouw 17 mei 2019 Groepen 1/2 vrij 

Studiedag 23 mei 2019 Alle groepen vrij 

Hemelvaart 30 mei 2019 Alle groepen vrij 

Dag na hemelvaart 31 mei 2019 Alle groepen vrij 

Studiedag onderbouw 7 juni 2019 Groepen 1/2 vrij 

Vrije week groep 1/2 11 juni t/m 14 juni 2019 Groepen 1/2 vrij 

Studiedag 28 juni 2019 Alle groepen vrij 

Zomervakantie 15 juli vanaf 12.00 uur t/m 23 augustus Alle groepen vrij  

 
 

 
Gymtijden: 

Tijd: Maandag: Dinsdag Woensdag: Tijd: Vrijdag: 

08.30 – 
09.30 

  Groep 6 9.00 – 
09.45 

 

09.30 – 
10.15 

  Groep 8 09.45 – 
10.30 

 

10.45 – 
11.30 

 11-12 uur: 
Groep 8 

Groep 4 10.45 – 
11.30 

Groep 4 

12.30 – 
13.15 

Groep 5-7*  Groep 5-7   

13.15 – 
14.15 

Groep 6  Groep 1/2/3   

*Gymles vervalt wanneer er zwemles is. 
 
Zwemmen (maandagmiddag) één keer in de maand: 

Tijden: Groep: 

12.30 – 13.30 uur Groep 5-7 

 
Muziekles juf Annemarie ( woensdag- en donderdagmiddag):  

Woensdag 13.00 – 13.45 Groep 4  

Woensdag 13.45 – 14.30 Groep 5  

Donderdag 13.00 – 13.30 Groep 1  

Donderdag 13.30 – 14.00 Groep 2  

Donderdag 14.00 – 14.30 Groep 3  
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Hoi allemaal, jongens, meisjes en ouder(s),   

Het nieuwe schooljaar is begonnen.  

Je zit nu in groep 4 en je gaat weer veel nieuwe dingen leren.  

Ook papa en mama moeten dan altijd weer even opstarten en wennen. 

Meestal betekent dat ook dat er gekeken wordt naar hetgeen staat te 

gebeuren tijdens dit schooljaar.  

En dat betekent ook dat jullie mogen gaan nadenken over de mogelijkheid om deel te nemen aan de 

voorbereidingen op het ontvangen van de Eerste Heilige Communie  

ergens na Pasen in het voorjaar van 2019.  

De voorbereidingen hiervoor zullen starten in januari.  

Om deel te kunnen nemen moet je gedoopt zijn.  

Maar ook als dat (nog) niet gebeurd is, kun je meedoen. Dan wordt je eerst nog gedoopt. Natuurlijk 

gaat alles in overleg met papa en mama.  

 

We zullen vragen aan elkaar stellen tijdens de voorbereidingen? Ken jij Jezus? Wie is Hij?  Wat 

doet Hij? Waarom doen mensen al 2000 jaar wat Hij ons geleerd heeft?  

 

Zou je samen verder willen nadenken over wat je gelooft…..? 

Wij nodigen je uit om gezellig met leeftijdsgenoten mee te gaan doen vanaf januari.   

Als je meedoet (…….)  krijg je op tijd via e-mail bericht over verdere data en de tijden.  

Papa en mama kunnen je aanmelden door een formulier dat achter in de kerken ligt in te vullen en te 

sturen naar het centraal secretariaat.  

Ook is dat formulier te downloaden via de websites van de parochies Sint Paulus en Sint Ludger en 

digitaal terug te sturen. 

Samen met je (groot)ouders (want we kunnen wel wat hulp gebruiken) mag je dan meedoen.   

Het zou leuk zijn als je komt! 

Namens de werkgroepen Eerste Heilige Communie en het pastoresteam,  

C.A.M. Roetgerink, pastoraal werkster  

Pastoraal secretariaat Nieuwstad 12, 7141 BD Groenlo. 

Tel. 0544 – 46 46 63  

secretariaat@stpaulusparochie.nl 

secretariaat@sintludger.nl 

 

Link parochie: http://www.stpaulusparochie 

                        http://www.sintludgernu.nl 
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