
 

 

 

 

Nieuwsbrief 2 2018-2019 
 

oktober 2018 november 2018 
2 
3 t/m 14 

Oud papier 
Kinderboekenweek 

1 Inloopspreekuur GGD – Maria 
Krabbenborg 8.15 – 9.15 uur 
Teamkamer Alfrinkschool 

5 Bijeenkomst MR 

4 Dierendag 9 Nationaal schoolontbijt 
5 
 

Dag van de leerkracht 
Sponsorloop 

19 Bijeenkomst OR 
20 Techniekochtend groep 8 

12 Toneelochtend 26 Zwemles groep 5-7 

17 Keender personeelsdag. Alle groepen vrij. 28 Klassekids Ouderles Groep 6 

22t/m 26 Herfstvakantie    
27 Zwemles groep 5-7   

31 Studiedag. Alle groepen vrij.   
    

 
Wat als er een leerkracht ziek is? 
U heeft ongetwijfeld al veel gehoord over het leraren tekort. Ook in onze regio hebben we hiermee te maken. We 
merken dit vooral wanneer er leerkrachten uitvallen door bijvoorbeeld ziekte. Bij een griepgolf zoals vorig schooljaar 
zullen ook wij problemen kunnen ondervinden. We vinden het belangrijk dat ouders en verzorgers ook weten hoe dit 
verloopt en welke afspraken hieraan ten grondslag liggen. Binnen onze stichting hebben we hiervoor een protocol 
opgesteld en wordt er veel over gesproken.  
 
Tijdens de schooldagen wordt onderwijs gegeven aan de leerlingen die op de school staan ingeschreven. De school is 
dan verantwoordelijk voor het toezicht op deze leerlingen. Bij lesuitval tijdens de schooldagen moet de school zorgen 
voor een adequate opvang van de leerlingen. Ouders moeten er vanuit kunnen gaan dat de school gedurende de 
schooldag, ongeacht of de leerlingen les ontvangen, toezicht houdt. Wanneer er door onvoorziene omstandigheden 
onverwacht ziekteverzuim is, zullen de leerlingen de eerste dag zeker niet naar huis worden gestuurd. 
 

1. Bij ziekteverzuim neemt de directie contact op met het mobiliteitscentrum. Zij kijken of er een vervangende 
leerkracht beschikbaar is.  

2. Het kan voorkomen dat er geen inval leerkracht beschikbaar is. Vorig schooljaar is dit enkele malen 
voorgekomen. We kijken dan of we het intern kunnen oplossen. Teamleden wordt gevraagd extra te werken, 
indien mogelijk. Directie of IB kan de groep overnemen en eventuele oud leerkrachten worden gevraagd in te 
vallen. Ook de inzet van een leraar in opleiding (LIO) of onderwijsassistent is een optie. Dit is altijd onder de 
verantwoordelijkheid van een andere leerkracht.  

3. Wanneer dit niet lukt zal de groep de eerste dag zeker niet naar huis worden gestuurd. De kinderen worden 
opgesplitst over de andere groepen. Dankzij Snappet en de weektaak kunnen veel kinderen goed zelfstandig 
werken. Een ideale situatie is dit natuurlijk niet.  

4. Wanneer duidelijk is dat het meer dan een dag gaat duren dat er geen leerkracht beschikbaar is zal de 
directie altijd, zo tijdig mogelijk, ouders hierover infomeren. Het kan dan zijn dat er wordt gevraagd uw zoon 
of dochter de volgende dag thuis te houden.  

5. Wanneer de periode dat de kinderen geen onderwijs krijgen langer duurt, zullen de lesvrije dagen over 
meerdere groepen worden verdeeld.  

 
Voordat kinderen thuis blijven, zijn de volgende mogelijkheden voor opvang bekeken: 
 
1. Kunnen er groepen gecombineerd worden?  
2. Kunnen de leerlingen over andere groepen verdeeld worden?  
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3. Kan intern vervanging geregeld worden door het inzetten van vakleerkracht, intern begeleider, ambulante tijd 
directie, stagiaire, enz. Alleen LIO-stagiaires en gediplomeerde onderwijsassistenten mogen zelfstandig de klas draaien 
onder verantwoordelijkheid van een leerkracht.  
 
Wanneer er een groep thuis moet blijven, wordt daar altijd melding van gedaan bij het collega van bestuur en aan de 
inspectie voor het basisonderwijs.  
 
Heeft u vragen hierover, dan horen wij dit graag.  
 
 
Welkom nieuwe leerlingen 
Wij heten onze nieuwe leerlingen van harte welkom:  
Demi Koning en Ruben Breukers in groep 1/2a, 
 
Wij wensen jullie een hele fijne schooltijd toe! 
 
 
Kinderboekenweek/Toneelmorgen 
 
Op maandag 1 oktober was het weer zover, de Kinderboekenweek bij ons op school ging weer van start! Dit jaar is het 
thema “VRIENDSCHAP”. Tijdens deze weken staat leesbevordering centraal en zullen er op school allerlei activiteiten 
plaatsvinden rondom lezen en VRIENDSCHAP.  
 
Tegenover het lokaal van groep 3 en groep 5-7 staat een thematafel klaar. Er is een mooi prikbord, alleen zal deze er 
nog vrij leeg uit zien.. Wij willen u vragen dit prikbord, samen met uw kind, te vullen met mooie briefjes over 
vriendschap: foto’s, gedichtjes, tekstjes enzovoort. Kortom als het maar met vriendschap te maken heeft! 
 
Vrijdag 12 oktober sluiten wij de Kinderboekenweek af middels een toneelochtend ( opbrengst van de sponsorloop 
wordt dan ook bekend gemaakt). Deze start om 10.45 uur en eindigt om ongeveer 11.45 uur (alle kinderen lopen 
eerst weer mee terug naar school voordat ze mee naar huis gaan). Vanaf 10.40 kan u de zaal in, maar wilt u wel 
wachten tot alle kinderen binnen zijn en zitten? Wij zouden het prettig vinden dat u de schoenen uit doet, houdt u 
niet van “koude” voeten, neem dan een paar pantoffels of gymschoenen mee!! Wilt u uw niet schoolgaande kinderen 
bij u houden, zodat wij in rust met elkaar kunnen genieten van de voorstelling? 
 
Wij hopen op twee geslaagde leesweken!  
 
 
Sponsorloop 
 
Op de dag van “de bonte stoet door school” verzamelen alle kinderen zich op het schoolplein. De juf zal samen met de 
kinderen per groep naar de startplaats lopen. We lopen per groep het parcours over het plein en door de school.  
De overige groepen, ouders en familie moedigen ze aan. Dit kunt u doen vanachter de afgezette linten op het 
schoolplein.  
Vanaf 10.45 bent u welkom. Er is ook een koffiekraam aanwezig, waar u tegen een kleine vergoeding een kop koffie 
kunt kopen. Om 11.00 starten we met de eerste groep. 
 

Deze dag graag zo min mogelijk met de fiets naar school komen. De kinderen kunnen hun fiets op het 
grasveld neerzetten (aan de voorkant van de school). 
 

 
 
Snappet – uitleg in groep 4 
Op woensdag 10 oktober van 14.00-14.45 uur kunnen de ouders van groep 4 Snappet bekijken samen met hun 
zoon/dochter. De leerkracht maar ook de kinderen leggen u van alles uit rondom het werken hiermee. 
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Prietpraat 
 
Leerling: juf?  X woont in de snelweg. 
Juf: IN de snelweg?  
Leerling: ja!  
Juf: oké J 
 
Juf: ik ben mij verslaapt juf, maar ik ben wel op tijd. 
 
Mijn enkel is zwik juf, ik ging helemaal dubbel. 
 
Leerling: Juf,  ik heb gedronken tot in over het sterretje en ik heb een sterretje verder gedronken (uit een beker met 
sterren) 
 
Juf: (kijkt op de thermometer) Het is nu 27 graden. 
Leerling: Pffff das heet, dat is net zo oud als mijn opa! 
 
 
Onderbouw 
In de onderbouw krijgen wij ondersteuning van twee stagiaires. Daar zijn wij uiteraard heel erg blij mee. Safira 
Wollrabe (ROC van Twente) zal op woensdag, donderdag en vrijdag stag lopen in groep 1/2A bij juf Annemiek en 
Masja te Kiefte (MaxX Onderwijs) op donderdag en vrijdag in groep 1/2B bij juf Stephanie. Wij wensen hen een hele 
leerrijke stageperiode toe. 
 
In beide kleutergroepen hebben wij vanaf dit schooljaar een ‘knutselatelier’. Kinderen uit de groepen  1,2,3 kunnen 
kiezen om hier creatief aan de slag te gaan  Het atelier is een groot succes bij de kinderen! Wij zijn dus op zoek naar 
allerlei kosteloos materiaal om mee te knutselen. Wc-rollen, keukenrollen, schoenendozen, eierdozen, kurken, 
knopen, Pringles bussen, cd’s… allemaal heel erg welkom bij ons in de onderbouw!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schoolfruit 
Ook dit jaar mogen wij met onze school weer meedoen aan het EU-schoolfruit 
en groenteprogramma. Van 12 november t/m 19 april ontvangen wij voor 3 
dagen fruit/groente. Ontzettend fijn! 
 
 
Fotocommissie Bedankt! 
Tijdens de laatste bijeenkomst van de ouderraad hebben we gesproken over het maken van foto’s en video’s tijdens 
speciale activiteiten. De afgelopen jaren hebben veel ouders ons daarbij geholpen. Zij zorgden ervoor dat alle mooie 
activiteiten geweldig werden vastgelegd. Bedankt hiervoor! 
 
Echter maken ouders tegenwoordig bij veel activiteiten ook zelf foto’s. Daarnaast doen de leerkrachten dit ook en 
weten zij goed welke kinderen wel/ niet op de foto mogen (AVG). Om deze redenen wordt de fotocommissie 
opgeheven. Wel zullen we incidenteel ouders vragen om toch nog mee te helpen om die mooie momenten vast te 
leggen. Dit contact zal via de groepsleerkracht of de klassenouders verlopen. 
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