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Nationaal schoolontbijt 
Techniekmorgen groep 5-7 
Boerderijbezoek groep 8 
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Bijeenkomst OR 
Techniekochtend groep 8 

  
  

26 Zwemles groep 5-7   
28 Klassekids Ouderles Groep 6   

 
Welkom nieuwe leerlingen 
Wij heten onze nieuwe leerlingen van harte welkom:  
Pien Wissink, Demi Reesink en Kiki Lankwarden in groep 1/2a 
Ties Mulderije en Tima Altoma Albshara in groep 1/2b 
 
Wij wensen jullie een hele fijne schooltijd toe! 
 
Studiedag 31 oktober 
Tijdens de studiedag van 31 oktober hebben we , samen met de collega’s van de Dr. Ariëns Daltonschool, verder 
gewerkt aan het vorm geven van Thinking 4 learning en projects 4 learning op beide scholen. We hebben ons verder 
verdiept in tools die bijdragen aan het kritisch denken, leren leren en denken over leren. Ook hebben we ons 
voorbereidt op het nieuwe thema – feesten en herdenken-.  
Tussendoor hebben we genoten van een geweldige lunch bij MAXX praktijkonderwijs. Op de locatie van MAXX hebben 
studenten een geweldige lunch en beleving voor ons neergezet. Voor ons voor herhaling vatbaar.  
 
 
Nationaal Schoolontbijt 
De week van het Nationaal Schoolontbijt staat weer voor de deur! 
In deze week schuiven we allemaal op de Alfrinkschool aan de ontbijttafel om samen te genieten van een gezond 
ontbijt. Ook bespreken we samen met de kinderen het belang van een goed ontbijt. 
Wij ontbijten samen met de kinderen op school op vrijdag 9 november. 
Deze ochtend kan uw zoon of dochter thuis het ontbijt overslaan. 
Wat uw zoon of dochter mee moet nemen voor deze ochtend is een bord, een mes en een beker voorzien van 
naam. 
Voor meer informatie over een gezonde start van de dag, kunt u kijken op http://www.nationaalschoolontbijt.nl  
 
Is er hulp nodig in de klas tijdens het ontbijt, dan hoort u dit van de leerkracht 
 
Sponsorloop 
We kijken terug op een zeer geslaagde sponsorloop. Dit jaar hebben we gekozen voor een alternatieve loop. In thema 
en door de school samen met je klas een ronde lopen. De kinderen (en ouders) hadden geweldig hun best gedaan om 
mooie outfits te regelen. Er was veel publiek en die groepen nog eens extra aanmoedigde het parkoers met 
hindernissen samen goed te doorlopen. Een echt groepsgevoel. We willen alle ouders, opa’s en oma’s en andere 
belangstellenden dan ook enorm bedanken voor de sponsoring, aanwezigheid en betrokkenheid. Er is een mooi 
bedrag opgehaald. In totaal €2500,- euro. Hiervan is €1000,- naar de stichting – Kinderen van de voedselbank-  gegaan. 
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Het overige geld wordt besteedt aan nieuwe sportshirts. Zo zijn we weer goed zichtbaar op het sportveld en hebben 
de kinderen een fijn shirt aan om in te sporten.  
 
 
Vervanging juf Anne 
In december gaat juf Anne met zwangerschapsverlof. Samen zijn we de afgelopen weken 
op zoek gegaan naar een goede vervanger voor de verlofperiode. We zijn verheugd te 
melden dat Petra ter Huurne ons team komt versterken. Petra zal de komende twee 
weken al veel aanwezig zijn op school. Samen met Anne kan ze zich zo voorbereiden en 
kunnen de kinderen al goed met haar kennismaken.  
 
In onderstaande tekst zal Petra zich nader aan jullie voorstellen.  
 
Hallo allemaal, 
 
Mijn naam is Petra ter Huurne. Ik ben 21 jaar oud en woon in Haaksbergen. Na de 
kerstvakantie heb ik het geluk dat ik in groep 5/7 mag komen werken. Via deze weg wil ik 
mij even kort aan jullie voorstellen.  
 
Afgelopen zomer heb ik de Pabo afgerond, waarna ik op verschillende scholen invalwerk heb mogen doen. Daarnaast 
heb ik besloten om over 1,5 week naar Ghana te gaan. Voor een periode van 10 weken ga ik hier op een basisschool 
leraren coachen en zelf lesgeven. Het doel is daarbij om het onderwijs in Ghana te verbeteren, maar ook om zelf veel te 
leren.  
 
In mijn vrije tijd ben ik graag bezig met sport. Ik loop regelmatig hard en doe aan bootcamp. Hier geef ik ook trainingen 
in. Natuurlijk vind ik het ook erg leuk om met vriendinnen af te spreken! Daarnaast ben ik iemand die zich wil blijven 
ontwikkelen. Ik ga dan ook starten met de master onderwijskunde en de NLP practitioner.  
 
Mocht je nog iets willen weten, kom gerust even langs om het te vragen. Ik kijk ernaar uit om te starten! 
 
Met vriendelijke groet, 
Petra ter Huurne  
 
Petra start na de kerstvakantie. De laatste week voor de Kerst zal er een tijdelijke invaller zijn.  
Mochten er vragen zijn dan horen we dit natuurlijk graag. U kunt hiervoor terecht bij de leerkracht, IB of directie. 
 
Sinterklaas 
Woensdag 5 december is het zover. We vieren het Sinterklaasfeest op school. De intocht start om 8.15 uur aan de 
Koordsteeg, het zou dan ook fijn zijn dat alle kinderen op dit tijdstip aanwezig zijn. We staan met z’n allen op de stoep 
langs de kant van de weg. Ouders, opa’s en oma’s, oppas zijn welkom bij de intocht.  
Groep 1 t/m 4 brengt een bezoek aan Sinterklaas. Groep 5 t/m 8 viert het in de klas. Bij de groepen 1/2 mogen de 
ouders komen kijken in de speelzaal. De tijden van het bezoek in de speelzaal zijn:  Groep 1/2a:  8.45– 9.15 uur en 
groep  1/2b:  9.20- 9.50 uur. 
Zoals elk jaar zetten wij op school 2x de schoen. Dit zal zijn op vrijdag 16 november en op dinsdag 27 november.  
De kinderen uit groep 5 t/m 8 kunnen vanaf dinsdag 4 december de surprises meenemen naar school. Op woensdag 5 
december gaan we de surprises uitpakken. Met elkaar maken we er een gezellige dag van! 
Debby Zemann-Harbers en Areke Hassink 
 
 
Schoolfruit 
Van 13 november tot en met 18 april doen wij met de 
Alfrink school mee aan het EU-Schoolfruitprogramma. De kern van 
het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is het gezamenlijk eten 
van groenten en fruit in de klas. Met EU-Schoolfruit leren kinderen 
spelenderwijs om verschillende soorten groenten en fruit te eten. 
Dat is niet alleen gezond, maar ook leuk! 
 
De kinderen krijgen op drie dagen (dinsdag, woensdag en donderdag) in de week een portie groente of fruit uitgereikt 
tijdens de 10.00 uur pauze om in de klas op te eten. De levering voor iedere week is de vinden op onze schoolsite 
onder het kopje nieuws www.alfrinkneede.nl. Daarnaast staat deze ook op het bord in iedere klas. 
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We hopen natuurlijk dat u ook op de andere dagen van de week gezonde 
tussendoortjes meegeeft!  

Voor een leerling van onze school zijn wij op zoek naar een 
ouder/opa/oma/buurmeisje/neef enz. die deze leerling wil begeleiden met het 
maken van huiswerk. Bent u of kent u iemand die hierbij vrijwillig zou willen helpen? 

Dan horen wij dat graag. Graag contact opnemen met onze IB’er Areke Hassink (a.hassink@alfrinkneede.nl).  

 

Onderbouw 
Er wordt heel  veel geknutseld in het knutselatelier in groep 1/2a en 1/2b.  Wc-rolletjes en keukenrollen blijven dus 
het hele jaar welkom.   
 
Wij zijn ook nog op zoek naar kurken waarmee wij kunnen stempelen. Dus ontkurken maar die flessen! 

 

 
LIST lezen 
Op onze school werken we nu een aantal jaren met LIST. Dit is terug te zien in de manier waarop kinderen op 
Alfrinkschool leren lezen. Het doel van het leesonderwijs op onze school is namelijk niet alleen het aanleren van een 
techniek. Het doel van instructie bij lezen is ook het ontwikkelen van gemotiveerde en strategische lezers. Lezers die 
hun geletterdheid gebruiken om te leren én gebruiken om te lezen voor hun plezier. 
Tijdens de leeslessen wordt daarom de techniek van het lezen steeds verbonden met leesbegrip en leesbeleving. 
Plezier in lezen is erg belangrijk bij LIST. Onderzoek naar LIST heeft aangetoond dat door op deze manier te lezen, niet 
alleen het plezier in lezen wordt bevorderd, maar dat ook de niveaus omhoog gaan. 
 
Bij het aanvankelijk lezen, wat met name in groep 3 gebeurt, wordt gezorgd voor dagelijks terugkerende 
instructieblokken. Hier is van begin af aan aandacht voor allerlei activiteiten die betrekking hebben op lezen én 
schrijven. Vloeiend lezen wordt vooral bereikt door veel te lezen. 
 
Hoe zie je dit terug in de klas? 
In ons rooster, want in alle groepen wordt tegelijk met LIST gewerkt. Van 8.30 tot 9.00 u is de hele school aan het ‘LIST 
lezen’ en is het stil in school. De leerlingen lezen gemiddeld veel meer boeken. Over die boeken hebben de leerlingen 
gesprekjes met de leerkracht of met elkaar.  
 
Voor kinderen die nog niet zelfstandig kunnen stillezen is er het zogenaamde Hommel lezen. Dit staat voor hardop 
ondersteund makkelijk lezen en is bedoeld voor kinderen die nog niet op AVI niveau E4 lezen.  
 
Hommellezen bestaat uit de volgende werkvormen: 
Duo-lezen: kinderen kiezen hun eigen partner en lezen samen in hetzelfde boek. Zo kunnen zij samen de problemen 
die ze tegenkomen oplossen. 
Tutor-lezen: een tutor is een leerling die minstens twee leesniveaus hoger leest en bij voorkeur ook een oudere 
leerling is, die (vrijwillig) de jongere leerling helpt bij het leesproces. Hij/zij kan bijvoorbeeld een stukje tekst 
voorlezen, waarna ze samen de tekst opnieuw lezen. 
 
Bibliotheek 
Wat heel belangrijk is bij LIST is dat er voldoende boeken zijn op school. In de bieb zijn boekenkasten ingericht als 
centrale bibliotheek. Elk jaar wordt er flink geïnvesteerd in nieuwe boeken. Er is een werkgroep van leerkrachten die 
er voor zorgen dat de bibliotheek ‘up to date’ blijft. Als u thuis boeken heeft die niet meer gelezen worden en u wilt ze 
kwijt: op school kunnen we ze goed gebruiken! 
 
Voor thuis 
Lezen is van essentieel belang om je verder te kunnen ontwikkelen. Wij hopen dat u daar thuis ook aandacht aan blijft 
besteden. Dat kan door bijvoorbeeld ’s avonds voor het slapen gaan voor te lezen, samen naar de bibliotheek gaan, 
maar ook abonnementen op jeugdtijdschriften te nemen. Wat voor soort boeken uw kind leest maakt niet uit: 
informatieboeken, literaire jeugdboeken, stripboeken, zolang het kind leest, ontwikkelt het zijn leestechniek. Door 
kinderen zelf te laten kiezen wat ze willen lezen, ontwikkelen ze ook hun leesplezier! 



Prietpraat 
Juf (gr. 3) vertelde de kinderen dat ze een weekend weg gaat met vriendinnen. 
Leerling: ga je dan ook spookverhalen vertellen  
 
Juf: ga eerst maar naar google.  
Leerling: huh, naar bobbel? 
 
De vis in groep 1/2a heet Bernard. Tijdens Halloween heeft hij een Batman masker om de kom. We hebben samen het 
intro van Batman gezongen.  
“Nanana nanananaaa nanana Bernaaaaard” ! 
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