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Mijn eerste dagen op de Alfrink waren top!

Ik kijk met een heel fijn gevoel terug op deze eerste kennismakingsdagen op de school. Inmiddels heb ik al
heel veel leuke, spontane kinderen ontmoet die erg behulpzaam zijn en me gelukkig blijven helpen bij het
onthouden van al hun mooi klinkende namen. Ook met veel ouders heb ik al een praatje mogen maken en
heb ik me voor kunnen stellen. Hebben we elkaar nog niet ontmoet? Zoek me s.v.p. op en blijf vooral even
binnenlopen in mijn kantoor. Ik heb het inmiddels een klein beetje vrolijker gemaakt met wat plantjes.
Gelukkig is de verwarming nu ook aangesloten, waardoor het er echt lekker warm te krijgen is. Als laatste
komt er in de voorjaarsvakantie nog net zo’n mooi kleurtje op de muur als in de teamkamer. Heel fijn!
De teamleden hebben me deze dagen oprecht geraakt door de wijze waarop ze ieder op hun eigen wijze en
met hun eigen talenten, dagelijks met hart en ziel investeren in het onderwijs aan uw kind(eren). Ze staan
open voor elkaar, willen elkaar helpen en doen naast hun werk op school ook samen heel veel gezellige
dingen die de teamspirit vooral goed doen. Als directeur van deze school maakt het me trots dat ik met
mijn betrokkenheid een steentje bij mag dragen aan het floreren van deze school.
Zoals beloofd in de vorige nieuwsbrief meld ik u (onder voorbehoud) de dagen wanneer ik op welke school
aanwezig ben. Een overzicht tot de zomervakantie hangt tevens in de teamkamer.
AANWEZIGHEID KARIN VAN AMELSVOORT / MAAND MAART
ALFRINK
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Tot slot wens ik u en uw kinderen een fijne Carnaval en een heel fijne
voorjaarsvakantie.
Tot maandag 4 maart!

Welkom op onze school
Wij heten de volgende kinderen heel erg welkom op onze school:
Amy, Tygo en Yare in groep 1/2b bij juf Stephanie en juf Marian

Berichtje van juf Martine
Hierbij wil ik jullie ontzettend bedanken voor alle lieve steunbetuigingen, op welke wijze dan ook! Dat doet
ons echt heel erg goed! Bedankt!
Op dit moment zit ik middenin de chemo’s, een heel zwaar traject maar we blijven positief!
Vorige week heb ik met de leerlingen van groep 8 geskyped en dit was ontzettend leuk! Ik mis de leerlingen,
het contact met collega’s en ouders enorm. Op deze manier ben ik toch nog een beetje ‘verbonden’.
Hierbij wil ik ook alle collega’s bedanken voor hoe zij alles oppakken. Ook voor hen is het niet altijd even
makkelijk en ik vind dit echt bewonderenswaardig!
Ik houd jullie op de hoogte. We gaan de komende periode weer goed verder knokken om deze rotziekte ‘te
verslaan’.

Juf Denise (groep 3) stelt zich graag aan u voor
Mijn naam is Denise Kruithof en ik woon in Enschede. Ik heb al vele jaren ervaring in het onderwijs en
vooral in groep 3. Omdat ik nu aan het afbouwen ben naar mijn pensioen toe is het voor mij mogelijk om
elke dinsdag (2 dagen uitgezonderd) tot de zomervakantie te komen werken in groep 3 op de Alfrinkschool
te Neede. Op 14 februari ben ik al wezen kennismaken en op dinsdag 19 februari was mijn eerste werkdag.
Ik hoop op een prettige samenwerking! U kunt mij mailen op: d.kruithof@keender.nl

Mededeling vanuit de GMR
Sinds eind vorig jaar is de Keender GMR op zoek geweest naar een ouder om de GMR weer compleet te
maken. Hiervoor zijn ook enkele oproepen geweest in de nieuwsbrieven van alle Keender scholen. Er
meldden zich twee kandidaten en verkiezingen onder de oudergeleding hebben plaatsgevonden.
Uiteindelijk hebben we als gevolg van ontwikkelingen in de GMR de beide kandidaten gevraagd zitting te
nemen in de GMR. Deniz Yuksel uit Haaksbergen en Maarten Peddemors uit Neede hebben toegezegd om
per direct lid te worden van de Keender GMR. De GMR bedankt hierbij alle stemmers voor hun
betrokkenheid.

5 maart open ochtend
Dinsdag 5 maart zullen de kinderen uit de
bovenbouw ouders en kinderen die geïnteresseerd
zijn in onze school zelf rondleiden. We hopen op
een mooie opkomst. Geef het vooral door aan
potentiële nieuwe ouders en kinderen.
De open ochtend is van 9.00u tot 12.00u.
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Verkeersituatie rond onze school
Sinds maandag 11 februari hebben wij verkeerpoppetjes bij onze
school staan. Een mooie actie waarbij we de verkeerssituatie
rondom onze school weer een stukje veiliger hebben gemaakt. Op
deze wijze hopen dat er geen controles door BOA’s nodig zijn. Voor
de veiligheid van onze kinderen maken wij dit samen voor elkaar!
U kunt parkeren in de parkeervakken of bij de ‘oude bieb’. Ook
hebben wij een rijrichting tijdens breng – en haalmomenten. Aan
alle ouders het verzoek hier rekening mee te houden tijdens het
brengen en ophalen. Geef dit ook door aan opa’s en oma’s en andere brengers van de kinderen.
Verzoek om de auto niet op de weg of op de stoep stil te zetten, ook niet in de aanliggende straten
(Wolfersweg, K. Nieuwenhuizenstraat en Gosselinkweg). Alvast bedankt voor uw medewerking!
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Kinderoptocht in Neede op zaterdag 2 maart
Zoals ieder jaar zijn enkele vaders al weer druk bezig geweest met
de voorbereidingen voor de kinderoptocht op zaterdag 2 maart in
het dorp. Ook de kinderen in de bovenbouw hebben geholpen met
schilderen. Het wordt weer een prachtige optocht! Komt u ook
kijken? De optocht start om 14.00u op het Vlearmoesplein!

Gebruik van laptops, Snappets en Ipads
We werken inmiddels al enkele jaren met ipads en met de Snappet tablets. Met succes. We zijn zeer
tevreden hoe dit gaat. De kinderen gaan goed om met de materialen van de school.
De afgelopen periode is het helaas voorgekomen dat enkele tablets kapot zijn gegaan, meestal doordat ze
zijn gevallen. Soms moedwillig, maar meestal per ongeluk. We bespreken dit dan altijd met de kinderen en
kunnen, in het geval van Snappet, alweer snel een nieuwe aan het kind geven. De defecte tablets sturen we
dan retour en hiervoor ontvangt de school een rekening en een nieuwe tablet.
Bij ipads, laptops of laptops bekijken we of reparatie een optie is. Bij schade aan bijv. de tablets kunnen we
helaas geen gebruik maken van een schadeverzekering van de school. We moeten in dit soort gevallen dan
een beroep doen op de aansprakelijkheidsverzekering van de ouders. We nemen dan altijd contact op en
zullen vragen of de ouders willen helpen en aanspraak willen maken op hun verzekering. Alvast veel dank
voor uw begrip.

Stakingsdag 15 maart
Om het vak van leerkrachten, onderwijsondersteuners en schoolleiders daadwerkelijk op te waarderen, het
personeelstekort aan te pakken en de onderwijskwaliteit ook in de toekomst te kunnen waarborgen, zijn
verdere investeringen in het onderwijs noodzakelijk.
De landelijke staking is gericht op het verkrijgen van meer geld voor het onderwijs. Dit geld is bestemd voor
salarisverhoging van alle personeelsleden en voor het verminderen van de werkdruk.
Op vrijdag 15 maart is er een landelijke stakingsdag voor het hele onderwijs. De leerkrachten van onze
school kiezen ervoor om aan deze staking deel te nemen.
Dit betekent dat de school op die dag gesloten is en alle kinderen een vrije dag hebben.
Natuurlijk begrijpen wij dat dit hinder voor enkele ouders kan opleveren in verband met de opvang van uw
kind. Wij verwijzen hierbij graag naar Kinderopvang Humanitas SKE, 0545-293484,
www.skekinderopvang.nl De kinderopvanglocatie houdt rekening met extra capaciteit.
Tijdige aanmelding is wel vereist.
Tevredenheidsonderzoek DUO in groep 6, 7 en 8
Graag informeren we u over het leerlingtevredenheidsonderzoek dat DUO Onderwijsonderzoek & Advies
voor onze school gaat uitvoeren. De leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 zullen op school een online
vragenlijst invullen, waarbij zij kunnen aangeven hoe (on)tevreden zij zijn met (onder andere) het
onderwijs, de voorzieningen en de sociale veiligheid. Met dit onderzoek willen we een goed beeld krijgen
van wat de leerlingen vinden van onze school. De uitkomsten zullen we gebruiken om de school verder te
verbeteren.
Privacy
DUO Onderwijsonderzoek & Advies waarborgt de privacy van de leerlingen als volgt:
- De leerkracht/school krijgt de antwoorden van de individuele leerlingen niet te zien.
-

DUO Onderwijsonderzoek & Advies garandeert de privacy van alle leerlingen en zorgt er voor dat hun
mening niet bij anderen terecht komt. De ingevulde antwoorden in de vragenlijst gaan rechtstreeks
naar DUO Onderwijsonderzoek & Advies en het bestand met de antwoorden van de leerlingen wordt
niet aan de school afgestaan. Bovendien zorgt DUO Onderwijsonderzoek & Advies ervoor dat
individuele leerlingen in het rapport niet herkenbaar zijn. De antwoorden van de leerlingen worden
nooit gekoppeld aan de naam of andere persoonsgegevens van de leerling.

-

DUO Onderwijsonderzoek & Advies werkt volgens de strikte eisen van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Afmelden
Wanneer u niet wilt dat uw kind deelneemt aan het leerlingtevredenheidsonderzoek, dan kunt u uw kind
afmelden door onderstaand formulier in te vullen, af te knippen en aan de leerkracht te overhandigen. Uw
kind zal de vragenlijst dan niet invullen.
Vragen
Mocht u vragen hebben over het onderzoek, dan staat Chris Roerdink (de projectleider van DUO
Onderwijsonderzoek & Advies) u graag te woord. Hij is bereikbaar via het telefoonnummer 030-263 10 84
of per e-mail: to@duo-onderwijsonderzoek.nl.

Afmelden leerlingtevredenheidsonderzoek
Ik geef geen toestemming dat mijn kind deelneemt aan het leerlingtevredenheidsonderzoek.
Naam kind: ………………………………………………………………………………………………
School: …………………………………………………………………………………………………….
Groep: …………………………………………………………………………………………………….

