
 

 

 

 

Nieuwsbrief 4 2018-2019 
 

December 2018 Januari 2019 
17 Bijeenkomst MR 7 1e schooldag na de Kerstvakantie 

7 Zwemles groep 5-7 
20 Alle groepen vrij vanaf 12.00 uur 8 + 9 Oud papier inzameling 
20 
21 

Kerstviering op school van 17.00 – 19.00 
uur 
Groepen 1 en 2 vrij 

15 Studiedag, alle leerlingen vrij 
21 Bijeenkomst oudervereniging 

24 t/m 4 jan Kerstvakantie   
    

 
Sinterklaas 
Vanmorgen kwam de sint gelukkig aan op onze school! Het was wel even spannend maar door alle mooie liedjes, kon 
hij onze school echt niet overslaan. Zojuist hebben we de sint uitgezwaaid en we zien hem volgend jaar graag terug. 
Een aantal ouders hebben hele mooie foto’s gemaakt, deze verschijnen binnenkort op onze website.  
 
Welkom nieuwe leerlingen 
Wij heten onze nieuwe leerlingen van harte welkom:  
 
Nesrien, Zana, Meis, Jorick en Noud  
 
Wij wensen jullie een hele fijne schooltijd toe! 
 
Kinderpostzegels 
Dit jaar vond de Kinderpostzegelactie alweer voor de zeventigste keer plaats. De groepen 7 en 8 hebben dit jaar   
€5116,- opgehaald voor kansarme kinderen in binnen- en buitenland. Een prachtig resultaat waar we uiteraard erg 
trots op zijn! De totale landelijke opbrengst bedroeg ruim 9,4 miljoen. 
 
 
Voorleeswedstrijd 
Ook dit jaar hebben we de voorleeswedstrijd weer gehouden op de Alfrink. Hier 
zijn verschillende groepswinnaars uit gekomen, namelijk Lot uit groep 6, Isa P. 
uit groep 7 en Guusje uit groep 8. 
 
Op donderdag 22 november hielden we de grote finale waarbij deze drie leerlingen hebben voorgelezen aan groep 5 
t/m 8. Ze hebben allen prachtig gelezen, maar er kan er maar één de winnaar zijn. De jury is samen in beraad gegaan 
en de winnares is geworden… Guusje! Zij zal onze school gaan vertegenwoordigen tijdens de regionale finale.  
Guusje, wij wensen jou heel veel succes! Van harte gefeliciteerd!  
 
 
Kerst 2018 
Ook dit jaar hebben we gekozen voor een avondviering. Samen met de oudervereniging willen we er weer voor 
iedereen een fijne dag en avond van maken. Op 20 december zijn de kinderen om 12.00 uur vrij. Ze zijn dan vanaf 
17.00 – 19.00 uur weer welkom op school voor het gezamenlijke Kerstdiner. Daarna is er voor u gelegenheid om op 
het plein wat te drinken tot 20.00 uur. Ook is er op het plein gelegenheid om meneer Ruud te bedanken en afscheid te 
nemen van hem. Meer informatie over al deze activiteiten ontvangt u wanneer onze goedheiligman weer naar Spanje 
is vertrokken! 
 
Kerstkaarten 
De dagen kort voor Kerst zijn alweer begonnen. Er verschijnen gezellige lampjes in de tuinen en de winkelstraat is 
weer mooi versierd. Bij kerst horen ook de kerstkaarten. We vragen ouders en kinderen nadrukkelijk kerstkaarten niet 
op school te geven. Dit vooral om teleurstellingen te voorkomen. Stuur ze op, of geef ze thuis af. Wij danken u alvast 
voor uw medewerking. 
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Schoolfruit; herhaling 
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 (woensdag, donderdag en vrijdag) 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. 
 
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).  

 

Nieuws vanuit de kerstcommissie: 
Advent: 
In de periode voorafgaand aan Kerst vieren wij samen met de kinderen de adventsvieringen. De vieringen zijn gepland 
op dinsdag 11 december, donderdag 13, en dinsdag 18 december. De vieringen vinden plaats in de eigen klas. 
Kerstkaarten: 
Wanneer de kinderen elkaar kerstkaarten willen geven, dan niet op school. Er zijn  altijd kinderen bij, die niets 
ontvangen en dat is niet leuk. 
Kerstknutseldag 
Dit jaar zijn er meerdere kerstknutselochtenden gepland. Voor de onderbouw op dondermorgen 13 december. En 
voor de middenbouw en bovenbouw op 7 en 14 december. Op vrijdag 14 december worden er kerstbakjes gemaakt 
door alle kinderen uit de groepen 1 t/m 4 en als keuze voor de kinderen van groep 5 t/m 8. De kinderen moeten zelf 
een kerstbakje en versieringen  meenemen.    
Kerstviering 
Op donderdag 20 december houden wij op school de kerstviering met alle leerlingen. Aansluitend is er een kerstdiner 
in de vorm van een hapjesbuffet. De viering is van 17.00 tot 19.00 uur. Daarna is er voor u gelegenheid om op het 
plein wat te drinken tot 20.00 uur. Informatie over al deze activiteiten ontvangt u wanneer onze goedheiligman weer 
naar Spanje is vertrokken! 
 
 

We vieren weer kerstmis!! 
Op 24 december vieren we in de RK. Caeciliakerk 
Borculoseweg 45 in Neede weer kerstmis. De viering begint om 
18.30u. 
Tijdens de Eucharistieviering is er een kindernevendienst en 
gaan we samen in het Achterhuis luisteren naar het 
kerstverhaal 
Zonder jullie is het geen feest!!! 
Net als andere jaren willen we weer samen met jullie zingen. 
Om het extra mooi te laten klinken repeteren we drie keer in 
Het Achterhuis naast de kerk. 
Dat doen we op Donderdag 6, 13, en 20 december. 
We repeteren dan van 18.30u tot 19.00u. 
Neem ook je broertjes, zusjes en vriendjes mee!! 
Komen jullie ook??? 
Simone Meijerink Tel.295396 / 06-23147669 
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PAGINA 3 NIEUWSBRIEF VOOR 

MEDEWERKERS 

Prietpraat 

Leerling uit groep 1/2: “Juf, wanneer mogen we weer op het REUZE KEUZE bord op de gang?” 

 

Bericht vanuit de GMR 

De Keender GMR heeft een vacature voor een oudergeleding open staan. Aan het einde van het vorige schooljaar 
heeft een oudergeleding helaas het lidmaatschap voortijdig moeten opzeggen. Vandaar hierbij onze oproep.  
Elke Keenderschool heeft een eigen Medezeggenschapsraad (MR). Er is ook een Gemeenschappelijke 
Medezeggenschaps Raad (GMR), die zich bezighoudt met bovenschoolse zaken. Dat zijn zaken die voor alle scholen 
samen van belang zijn. In de GMR praten ouders en leerkrachten mee over o.a. de organisatie en de financiën. Het kan 
bijvoorbeeld gaan om arbeidsomstandigheden, vacaturebeleid en over hoe de financiële middelen worden besteed. 
Voor een aantal zaken heeft het schoolbestuur instemming van de GMR nodig en in andere gevallen heeft de GMR het 
adviesrecht.  
Iedere ouder met een kind op een van de Keenderscholen kan reageren, een termijn wordt aangegaan, liefst voor drie 
jaar. Interesse? Graag je reactie op gmr@keender.nl en dan hopen we je snel te kunnen verwelkomen. De GMR 
vergadert ongeveer zes keer per schooljaar op het bestuurskantoor in Haaksbergen. De GMR bestaat uit zes ouder- en 
zes personeelsgeledingen.  
Niet alle Keenderscholen zijn persoonlijk vertegenwoordigd in de GMR. Iedere school heeft wel een eigen 
contactpersoon. De contactpersoon is het eerste aanspreekpunt voor de Keender MR-leden als ze vragen en/of 
opmerkingen hebben voor de GMR. De contactpersoon kan MR-leden ook wegwijs maken op de Keender portal waar 
MR-leden informatie over de GMR kunnen vinden.  
In principe zijn alle GMR vergaderingen openbaar, je kunt je t.a.t. aanmelden via gmr@keender.nl als je aanwezig wilt 
zijn en/of spreektijd wenst. Een GMR vergadering kan soms vertrouwelijke onderwerpen op de agenda hebben staan 
waarbij geen toehoorders aanwezig kunnen zijn. Het spreekt voor zich dat men daarvan vooraf op de hoogte wordt 
gesteld.  
 
 
 


