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Eerste werkdag Mevr. Karin van Amelsvoort  
(onze nieuwe directeur) 

2 Kinderoptocht in Neede 

6 Papiercontainer 4 MR - vergadering  
Tienminuten gesprekken t/m 8-03 

15 1e rapport 5 Open ochtend 

22 Carnaval op de Alfrink 20 Studiedag, alle leerlingen vrij 

25 Voorjaarsvakantie t/m 1-03   

 
 
Mededeling vanuit het team 
Afgelopen maand hebben enkele teamleden, naast hun lesgevende taken, de directietaken op zich 
genomen. Hierbij werden we ondersteund door mevr. Martine Keemers van basisschool Los Hoes in 
Haaksbergen. Wij willen mevr. Keemers heel hartelijk bedanken voor haar inzet op onze school. 

 
Mevr. Karin van Amelsvoort zal op 4 februari starten als onze nieuwe directeur. Karin heeft 
zich onlangs via de mail aan u voorgesteld. U kunt contact met haar opnemen op het e-
mailadres k.vanamelsvoort@keender.nl . 
Wij hebben er veel zin in om samen op weg te gaan! 
 

 
Welkom op onze school!  
Wij heten onze nieuwe leerlingen van harte welkom:  
Nesrien en Zana in groep 1/2 
Noor en Amy in groep 1/2b  
Aicha in groep 6 
 

 
Terugblik studiedag 14 januari 2019 
Tijdens de laatste studiedag zijn we weer volop aan de 
slag gegaan met Thinkin4Learning en Projects4Learning 
(oriëntatie op jezelf en de wereld/ zaakvakken). We 
kijken terug op een geslaagde studiedag. We willen graag 
enkele zaken hiervan delen, zodat ook jullie als ouders op 
de hoogte zijn van alle ontwikkelingen op onze school. 
 
Op deze studiedag zijn we samen met onze collega’s van 
de Dr. Ariëns Daltonschool gaan uitzoeken hoe we “de 
creativiteit” van kinderen kunnen bevorderen of helpen 
om dit verder te ontwikkelen. We krijgen hiervoor enkele 
‘tools ’aangereikt die we dan in de klas met de kinderen 
kunnen gebruiken. Het volgende thema is: ‘Uitvindingen 
en ontdekkingen’. De nadruk binnen dit thema ligt dus op 
‘de creativiteit’ van kinderen (de leerspier ‘ontwerpen’).  
 
Een zoon voor Juf Anne! 
Op zaterdag 19 januari is juf Anne bevallen van een prachtige zoon Sepp.  
Wij wensen juf Anne, haar man Kay, Noud en Sepp heel veel geluk toe! 
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Inzet personeel 
Door langdurige afwezigheid van juf Martine hebben wij als team en MR ervoor gekozen om juf Lotte in te 
zetten als fulltime leerkracht in groep 8. Dit betekent dat juf Lotte niet meer voor groep 3 staat.  
 
Juf Daniela Lehmann uit de B-pool van Keender zal tot het einde van het schooljaar de vacature op dinsdag 
in groep 3 invullen. Wij willen juf Daniela van harte welkom heten en veel plezier wensen op onze school!  
 
Op de dinsdagen zal juf Stephanie tot het einde van dit schooljaar voor groep 5/7 staan.  
 
Wij willen jullie danken voor jullie begrip voor de keuzes die wij hierin als school moeten maken. 
 
Mededeling vanuit de MR 
Door langdurige afwezigheid van onze voorzitter Martine Tiehuis-Kleinsman is er een wijziging binnen de 
medezeggenschapsraad. Stephanie Geldof neemt als interim voorzitter de taken over en Laura Peters 
schuift aan als personeelsgeleding. De oudergeleding blijft ongewijzigd met mevr. Lieke klein Severt en dhr. 
Richard Grevelink. Voor vragen, tips of opmerkingen kunt u mailen naar mr@alfrinkneede.nl . 
 

 
Open ochtend 5 maart 2019; zeg het voort! 
Op dinsdag 5 maart houden wij van 9:00 uur tot 12:00 uur onze 
jaarlijkse open ochtend. Tijdens de open ochtend kunnen nieuwe 
ouders met hun kind de sfeer ervaren op de Alfrinkschool en 
eventueel in gesprek gaan met leerkrachten en kinderen over het 
onderwijs, de cultuur en de dagelijkse gang van zaken. Het is een leuk 
moment om alvast een kijkje te nemen op onze school.  
 
Wanneer uw zoon of dochter dit schooljaar (2018-2019) of volgend 
schooljaar (2019-2020) 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 per mail een afspraak maken met onze 
directeur Karin van Amelsvoort.  k.vanameslvoort@keender.nl 

 
 
Carnaval 
Vrijdag 22 februari vieren wij carnaval op school. Deze dag mogen alle kinderen om 9:00 uur(!) verkleed 
naar school komen. Als u op deze dag van 8:30– 9:00 uur opvang nodig heeft, dan horen we dit graag. We 
houden hier dan rekening mee. Juf Petra kan dan de kinderen opvangen. U kunt haar hiervoor mailen op 
p.terhuurne@keender.nl  .  
Aangezien de tent pas in de vakantie staat, kunnen wij daar niet zoals voorgaande jaren naar toe. Wij 
zorgen dus voor een gezellig carnavalsprogramma op school. Alle kinderen zijn dan ook om 12:00 uur vrij en 
kunnen dan genieten van de voorjaarsvakantie.  
 

Wilt uw kind graag meelopen met de kinderoptocht in het dorp op 
zaterdag 2 maart, denk aan het opgeven bij dhr. Kevin Veldhuis. Dit 
kan tot en met 8 februari. 
 
Wij stellen ook graag aan u voor: prins en prinses van kindercarnaval 
Ncg de Vlearmuze. 
 
Prins Timo de 1e, Hertog van de Weemerhof, survival koning van 
D’RAN, opperhoofd chillplek Alfrinkschool en beschermer van zijn 
Kinderprinses Fleur. Kinderprinses Fleur toezichthoudster van de 
Veldhoek, koningin van de paarden, presentatrice Alfrinkschool, beide 
opgegroeid in een carnavalsnest. 
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Verkeersituatie rond onze school 
De Wolfersweg en de Koordsteeg zijn geen brede wegen. Parkeren en passeren in beide rijrichtingen levert 
dan ook gevaarlijke situaties op. Zeker wanneer hier ook nog lopende en fietsende kinderen bij aanwezig 
zijn. Om de veiligheid van onze kinderen beter te waarborgen is er, in samenspraak met de ouderraad, 
gekozen voor een vaste rijrichting voor de auto´s. Aan alle ouders het verzoek hier rekening mee te houden 
tijdens het brengen (tussen 8.15 en 8.30) en ophalen (tussen 14.20 en 14.45). Tijdens de overige momenten 
is er voldoende ruimte. Geef dit ook door aan opa’s en oma’s en andere brengers van de kinderen.  
 
De rijrichting is volgens onderstaande afbeelding en geldt dus tijdens de breng- en haaltijden. Het aanrijden 
gaat via de Wolfersweg, naar de Koordsteeg. Dit kan ook via de K.Nieuwenhuizenstraat naar de Koordsteeg. 
Het wegrijden gebeurt via de Koordsteeg naar de Gosselinkweg. Parkeren is natuurlijk mogelijk in de 
aanwezige vakken aan de Koordsteeg of aan de Wolfersweg en bij de oude bibliotheek.  
Verzoek om de auto niet op de weg /stoep stil te zetten. Dit belemmert de doorstroom.  
 

 
 
Wees extra oplettend en pas uw snelheid aan. Geef de kinderen de ruimte. De veiligheid van onze kinderen 
is mede afhankelijk van uw oplettendheid.  
 
 
OR-Leden gezocht! 
De ouderraad is op zoek naar nieuwe enthousiaste leden! 
Ben jij dat organisatie-kanon of die ondersteunende pilaar? 
Wil je meer betrokken zijn bij de Kardinaal Alfrinkschool? 
Dan zijn we op zoek naar jou! 
 
Wat doet de ouderraad?  
De ouderraad organiseert in samenspraak met de 
leerkrachten diverse activiteiten voor de leerlingen tijdens 
het schooljaar. Activiteiten die we organiseren zijn het sinterklaasfeest, het kerstfeest, het schoolreisje, de 
jaarlijkse BBQ, enz. Aan het begin van het schooljaar stellen we per activiteit een commissie samen waarin 
je samen met enkele OR-leden en leerkrachten de activiteit organiseert. Ieder lid helpt jaarlijks bij zo’n 2-3 
activiteiten.  
 
Daarnaast vergaderen we jaarlijks 5 keer. Deze vergaderingen duren ca. 2 uur. Je kan voor een periode van 
3 jaar gekozen worden. Na deze 3 jaar kan je herkozen worden voor nog eens maximaal 3 jaar.  
 
Lijkt het je leuk om mee te helpen met het organiseren van de activiteiten? Heb je nog vragen of wil je je 
opgeven? Stuur dan een mail naar Marian te Woerd mtewoerd78@gmail.com.  Uiteraard kan je ons ook 
aanspreken op school als je interesse of vragen hebt. Onze namen en meer informatie staat op de site van 
de school: https://alfrinkneede.nl/onze-school/or/. 

P 
P 

P 

mailto:mtewoerd78@gmail.com
https://alfrinkneede.nl/onze-school/or/


Foto’s, video’s, groepspagina op de website 
Tijdens de diverse activiteiten op onze school maken we regelmatig foto’s en video’s. Dit is over het 
algemeen terug te vinden op onze Facebook pagina, op onze website en in bijvoorbeeld de schoolgids. Het 
geeft u een beeld van wat we allemaal doen op onze school en via Facebook kunnen wij onze school in de 
spotlights zetten.  
 
Wij willen u wel graag vragen om altijd rekening te houden met de privacy van andere kinderen en de 
leerkrachten wanneer u op school bent om te helpen bij een activiteit en hierbij een foto en/of video-
opname maakt van de leerlingen of de leerkracht.  
 
De foto’s van het kerstdiner kunt u terug vinden op onze website. Wist u dat elke groep ook een eigen 
groepspagina heeft op onze website? Hierop staan vele leuke foto’s van activiteiten in de klas.  
Veel kijkplezier! 
 
 
Kindercoach Marian Wildenborg 
Bij ons op school hebben wij een extra expertise in de vorm van kindercoach hulp. Dit is een kortdurende 
oplossingsgerichte hulp aan kinderen die spelenderwijs wordt aangeboden. Na een afspraak te hebben 
gemaakt via onze interne begeleider, kunt u en uw kind op de vrijdagmiddag bij juf Marian terecht. Voor 
meer informatie over de kindercoach kunt u altijd mailen naar: m.wildenborg@alfrinkschoolneede.nl. 
 
Ook kunt u zich ook opgeven om als ouder(s) deel te nemen aan een opvoedparty. Info hierover kunt u 
vinden op de website www.dekindercoachmarian.nl 
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