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Een fijn, gezond en leerzaam 2019! 
Het team van de Alfrinkschool wil graag van de gelegenheid 
gebruik maken om alle ouders, verzorgers te bedanken voor 
hun betrokkenheid bij onze school. Wij wensen iedereen 
fijne, gezellige feestdagen en een goed, gezond en leerzaam 
2019 toe!  
We beginnen maandag 7 januari om 8.30 uur weer fris aan 
het nieuwe jaar! 
 
 

Ouderverenging en versiercommissie bedankt! 
De oudervereniging neemt ons ieder jaar veel werk uit handen. Ook de afgelopen periode hebben zij weer 
veel werk verzet. Ook de versiercommissie zet zich in om de school weer om te toveren naar een mooi 
thema.  Ontzettend bedankt daarvoor! 
 
MR bedankt! 
Wij willen de MR bedanken voor hun positief kritische houding. Samen met de MR worden diverse 
beleidsmatige zaken besproken. De MR is een critical friend en daar zijn wij ontzettend blij mee. 
 
 

Vacature nieuwe directeur 
Beste ouder(s) en verzorger(s), 
 
In de afgelopen weken zijn de eerste gesprekken geweest met kandidaten voor de vacature. U heeft 
hierover een schrijven ontvangen vanuit het bestuur. Wat in ieder geval duidelijk is, dat we op 1 januari 
(datum vertrek Ruud Leuverink) nog geen nieuwe directeur hebben. Mevrouw Martine Keemers directeur 
van basisschool Los Hoes uit Haaksbergen (tevens een school van stichting Keender) zal de directie 
verantwoordelijkheden overnemen van Ruud. Intern zullen enkele collega’s wat directie taken overnemen. 
Voor vragen gericht aan de directie kunt u altijd terecht bij de eigen leerkracht. Zij zullen de vraag dan naar 
de juiste persoon doorsturen. Binnenkort ontvangen ouders een planning wanner Martine Keemers op 
school aanwezig zal zijn, zodat u ook met vragen bij haar terecht kan.  
 
Om alles zoveel mogelijk door te kunnen laten gaan, krijgt de school ambulante uren op de maandag. Lotte 
ten Tije o/g Boonkamp zal extra worden ingezet op school. Hierdoor zorgen we ervoor dat intern overleg en 
enkele directie taken door kunnen blijven gaan. Lotte is al werkzaam op onze school. Zo hopen we intern 
voor zoveel mogelijk rust te zorgen. 
 
Vriendelijke groeten, MR en team. 
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Afscheidswoordje Ruud 
Via deze weg wil ik graag alle ouders, kinderen en andere betrokkenen bij de school enorm bedanken voor 
de afgelopen jaren. Ik heb met heel veel plezier gewerkt op de Dr. Ariëns Daltonschool, de Alfrinkschool en 
voor stichting Keender. Ik ben zeer trots op hoe de scholen zich de afgelopen jaren hebben ontwikkeld en 
dat dit ook op veel punten samen is gegaan. Op beide scholen werken betrokken en bevlogen professionals. 
Het was dan ook heel fijn om met hen samen te werken. De ontwikkeling op beide scholen was niet gelukt 
zonder de grote betrokkenheid van ouders. Veel dank hiervoor.  
 
Ik wens beide teams, alle kinderen en ouders uiteraard alle goeds en geniet van de feestdagen.  
Maak er een mooi 2019 van.  
 
Groet, 
Ruud Leuverink  
 
 

Juf Anne 
Inmiddels geniet juf Anne van haar zwangerschapsverlof. We wensen haar een heel fijn verlof toe. Juf Petra 
start na de vakantie in groep 5/7. We wensen haar veel plezier en succes op onze mooie school. 
 
Juf Debby 
Een ongeluk zit in een klein hoekje. Een kleine traptrede dit keer. Een verkeerde beweging zorgde helaas 
voor een breuk in de hiel van juf Debby’s voet. Hierdoor zit Debby met haar been in het gips. De ouders van 
groep 3 waren hier al van op de hoogte. De kinderen van groep 3 hebben mooie hartjes met lieve teksten 
voor juf Debby gemaakt. Dit zal vast helpen en we hopen dat ze snel weer opknapt.  
 
Schoolfotograaf 
De datum wanneer de schoolfotograaf komt is bekend. Dit zal zijn op donderdag 9 mei. T.z.t. ontvangt u 
meer informatie hierover. 
 
 
Papiercontainer 
Op 8 en 9 januari staat de container weer bij de school! Doet iedereen weer mee?  
Bedankt namens de kinderen. (zegt het voort) 
 
 

Studiedag  
Dinsdag 15 januari is er een studiedag gepland. De kinderen zijn deze dag vrij. Deze dag zijn we met het 
team bezig met de ontwikkeling van ons wereldoriëntatie onderwijs. De dag staat in het teken van Thinking 
4 Learning en Projects 4 Learning. In februari zullen wij starten met een nieuw schoolbreed project, 
namelijk ‘uitvinden en ontdekken’. Iedere groep zal hier weer een eigen invulling aan geven. 
 
Schoonmaak 

We willen het nieuwe jaar fris en schoon beginnen en daarom organiseren we 2 schoonmaakochtenden. 
Vele handen maken licht werk, vandaar dat we ouders willen vragen om ons te helpen hierbij. 
De ochtenden zijn: dinsdagmorgen 8 januari vanaf 8.30 en donderdagmorgen 10 januari vanaf 8.30uur. 

We zoeken voor beide kleutergroepen 3 ouders per ochtend.  
Helpt u ook mee? Aanmelden kan via de mail.  
Groep 1/2a : a.luttikhold@alfrinkneede.nl 
Groep 1/2b: s.geldof@alfrinkneede.nl 
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MEDEWERKERS 

Logopedie screening 

Elk jaar worden er leerlingen gescreend voor logopedie vanuit de GGD. 
Dit schooljaar zijn de leerlingen die tussen 01-07-2013 en 01-07-2014 zijn geboren aan de beurt. 
Ouders vullen een vragenlijst in en leerkrachten ook. Ter plekke, wanneer de logopediste op school komt, 
wordt er bepaald of er een screening wordt afgenomen of niet.  
De leerlingen die aan de beurt zijn, krijgen een brief mee naar huis. 
Willen jullie deze vragenlijst invullen en deze direct maandag na de kerstvakantie weer aan de leerkracht 
geven? 

 
 

Aanmelden nieuwe leerlingen 
Wanneer uw zoon of dochter dit schooljaar of komend schooljaar (2019-
2020) 4 jaar wordt en dus naar school kan en mag, vragen wij u uw kind 
aan te melden (ook broertjes en zusjes). Hiervoor kunt u een afspraak 
maken per mail: directie@alfrinkneede.nl of bij Areke Hassink (Intern 
begeleider). Dit in verband met onze planning voor volgend schooljaar. 
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.  
Onze open ochtend staat gepland op dinsdag 5 maart van 9.00 uur tot 12.00 
uur.  
 
 

Welkom nieuwe leerlingen 
Wij heten onze nieuwe leerlingen van harte welkom:  
Nesrien (1/2a)   Zana ( 1/2a)   Aicha (gr 6) 
Meis (1/2b)  Jorick (1/2b)  Noud (1/2a) 
  
Wij wensen jullie een hele fijne schooltijd toe! 
 
 
Carnaval op de Alfrinkschool 
Vrijdag 22 februari vieren wij carnaval op de 
Alfrinkschool. Deze dag mag iedereen verkleed naar 
school komen. De kinderen zijn deze dag vanaf 9:00 
welkom op school. Heeft u op deze dag van 8:30– 
9:00 uur opvang nodig dan horen we dit graag. We 
houden hier dan rekening mee. Juf Petra  kan dan 
de kinderen opvangen. (p.terhuurne@keender.nl) 
Aangezien de tent pas in de vakantie staat kunnen 
wij, niet zoals voorgaand jaren met de groepen 5 
t/m 8, daar naar toe. Wij zorgen dus voor een 
gezellig carnaval programma op school. Alle kinderen zijn dan ook om 12:00 uur vrij.  
Mocht u vragen hebben, dan horen wij dit natuurlijk graag. 
 
Vriendelijke groet, 
Team Alfrinkschool  

 
 

 
 

Vacature  voor een ouder t.b.v. 
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 
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(GMR)  
Keender 
 
Alle Keenderscholen hebben een MR, een medezeggenschapsraad. Deze bestaat uit 

personeelsleden en ouders van een school. De MR praat met de schooldirectie over onder 
meer de begroting van de school en weet hoe de school er voor staat. 

 
Een bestuur met meerdere scholen, zoals Keender, heeft ook een Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad. Deze GMR praat mee over onderwerpen die van belang zijn voor 

alle of een meerderheid van de scholen van een schoolbestuur. In de GMR zitten zowel zes 
ouder- (met tenminste een kind op een school van Keender) als zes personeelsgeledingen 
(die werkzaam zijn op een school van Keender). 

 
Alle bevoegdheden van de GMR en haar geledingen zijn vastgelegd in de Wet 
medezeggenschap op Scholen (WMS) evenals de plichten van het schoolbestuur. Als je 

zitting neemt in de GMR, dan doe je dat voor een periode van drie jaar. Na de drie jaar 
kun je je eventueel herkiesbaar stellen.  
 

Sinds de start van het schooljaar 2018-2019 zijn we nog steeds op zoek naar een ouder 
voor de GMR.   
Heb je interesse of heb je nog vragen? Neem dan contact op 

met GMR Keender, gmr@keender.nl Je bent van harte welkom, 
alvast bedankt voor je reactie!  
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 Gym-extra in Borculo 
voor kinderen groep 2 t/m 8 

In maart 2019 start de Sport Federatie Berkelland (SFB) met een pilot programma 

extra beweeglessen voor kinderen in Borculo. Deze beweeglessen zijn speciaal gericht 

op kinderen die graag willen sporten, maar die niet meekomen of geen aansluiting 

vinden bij een sportvereniging. Dit kan komen door een motorische achterstand, een 

sociaal emotionele achterstand of gedragsproblemen. Een groep bestaat uit minimaal 

8 en maximaal 14 kinderen. De lessen worden door 1 of 2 medewerkers van de SFB 

verzorgd. 

Wanneer vindt het programma plaats? 
De eerste les is op maandag 4 maart 2019. Het programma bestaat uit 12 lessen, we 

sporten t/m 3 juni iedere maandag (m.u.v. de vakanties).  
 

De kinderen uit groep 2 t/m 4 sporten van 15.30 tot 16.15 uur. De les voor de 
kinderen uit de groepen 5 t/m 8 sluit hierop aan en is van 16.15 tot 17.00 uur.  

 

Waar vinden de lessen plaats? 

We sporten in sporthal ’t Timpke in Borculo. Het adres is: Haarloseweg 10. 

Wat zijn de kosten voor deelname? 
Deelname aan het programma kost €17,50,- per kind voor 12 weken.   

Wat gaan we doen tijdens de lessen? 

Plezier staat voorop!  We doen iedere week een andere sport of spelvorm. Om de 

motoriek te verbeteren, sociale contacten te bevorderen, te ontdekken wat je leuk 

vindt, meer zelfvertrouwen te krijgen en om lekker uit te razen.  

Waar kun je je aanmelden?  
Aanmelden kan door te bellen of te mailen naar de Sport Federatie Berkelland. Ook 

voor vragen of meer informatie zijn wij te bereiken per mail of telefoon.   

Telefoonnummer: 0545-476727 

Email-adres: nienke@sportfederatieberkelland.nl 
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