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Aanwezigheid Karin voor de maand april
Op volgende data is onze directeur aanwezig op school: maandag 1 april, dinsdag 2 april, woensdag 10 april,
donderdag 11 april, maandag 15 april en dinsdag 16 april.

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

Mededelingen vanuit het team
Stakingsdag
Op vrijdag 15 maart was er een landelijke stakingsdag voor het
hele onderwijs. Wij hebben aan deze stakingsdag deel genomen
omdat verdere investeringen in het onderwijs nog steeds
noodzakelijk zijn.
Het team heeft er dit keer voor gekozen om de collega’s in de
zorg te ondersteunen. We hebben Anne van het Marga Klompé
verzorgingstehuis de Molenberg in Groenlo geholpen met de
tuin ‘lente klaar’ te maken.
Het was een geslaagde dag waarin veel werk is verricht. Wij
willen het verzorgingstehuis graag bedanken voor de leuke
activiteit en de gastvrijheid!
Kastelenloop
Ook dit jaar lopen er vijf leerkrachten namens de Alfrinkschool de Kastelenloop op 7 april in Diepenheim.
Wie komt er juf Annemiek, juf Areke, juf Dilana, juf Petra en juf Pierrette toejuichen?

Schoolvakanties schooljaar 2019-2020
De schoolvakanties voor volgend schooljaar zijn weer definitief vastgesteld. Hieronder staan ze vermeld.
Daarnaast staan ze ook op onze website www.alfrinkneede.nl .
Vakanties
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Meivakantie
(incl. Koningsdag)
Hemelvaarstdag + vrijdag
Pinksteren
Zomervakantie

Eerste dag
21-10-2019
23-12-2019
24-02-2020
13-04-2020
27-04-2020

Laatste dag
25-10-2019
03-01-2019
28-02-2020
13-04-2020
08-05-2020

21-05-2020
01-06-2020
13-07-2020

22-05-2020
01-06-2020
21-08-2020

Schoolfruit
We hebben al een hele periode mogen genieten van het lekkere schoolfruit. Helaas
loopt dit maar tot eind april. Na de meivakantie is er geen schoolfruit meer. Wij hopen
natuurlijk dat u uw kind iedere dag voor de ochtendpauze fruit mee blijft geven naar
school.

Ziek melden
Als uw kind ziek is, kunt u het makkelijkst de leerkracht hierover informeren via e-mail.
U kunt ook bellen naar het vaste nummer van de school 0545-292686. Dit kan vanaf 7.45 uur ‘s ochtends.
Mocht u op dit nummer geen gehoor krijgen, kunt u ook een bericht sturen naar het mobiele nummer van
school. Het nummer is 0683169265 t.a.v. Karin van Amelsvoort

Voetbaltoernooi
Op woensdagmiddag 3 april vindt het jaarlijkse voetbaltoernooi plaats bij sportclub Neede. Dit toernooi
wordt gespeeld door de jongens en meisjes van groep 7 en 8. Aanvang waarschijnlijk om 13.15 uur.

Koningsspelen
Op vrijdag 12 april zijn de Koningsspelen! We willen deze dag starten
met een gezamenlijk ontbijt om 8.15 uur! op het schoolplein. We
swingen samen op de ‘Pasapas’ van Kinderen voor Kinderen en er is
vervolgens een leuke vossenjacht in elkaar gezet. Deze dag hoeven de
kinderen geen eten en drinken mee te nemen. We hebben er zin in en
maken er een gezellige en sportieve dag van!

Eindtoets groep 8
De CITO-eindtoets wordt afgenomen op 16, 17 en 18 april. De toets is vooral een meetinstrument voor ons
als school. De toets wordt door de inspectie gebruikt om de leeropbrengsten van basisscholen met elkaar te
vergelijken. Wij wensen alle groep 8 leerlingen heel veel succes!
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Witte donderdag
Op 18 april vieren wij Witte Donderdag. ’s Ochtends is er een paasviering
samen met de kinderen van de Dr. Ariëns Daltonschool in de H. St.
Ceacileakerk aan de Borculoseweg. U bent van harte welkom bij de viering in de
kerk, die om 10 uur begint. Het thema van de viering is brandend hart.
Deze dag mogen alle kinderen gezelschapsspellen meebrengen want ’s middags
gaan we de onderbouwgroepen met de bovenbovenbouwgroepen met elkaar
mixen. We maken er een gezellig dag van!
Toneelochtend
Op woensdag 22 mei komt er een popband op school. Hoe cool is dat? ’s Ochtends gaan we liedjes oefenen
samen met de band en ’s middags is er een spetterend optreden in de gymzaal aan de Oranjelaan voor alle
ouders. Het exacte tijdstip volgt nog. Maar u kunt alvast deze datum in uw agenda zetten!

Terugblik studiedag 20 maart
Tijdens de studiedag afgelopen 20 maart hebben we, samen met de collega’s van de Dr. Ariëns
Daltonschool, verder gewerkt aan het vorm geven van Thinking4learning en Projects4learning op beide
scholen. We hebben ons verder verdiept in tools die bijdragen aan kritisch denken, leren leren,
samenwerken en creativiteit bevorderen. Ook hebben we ons voorbereid op het nieuwe thema ‘sterren en
planeten’. Na de meivakantie zullen we in alle groepen starten met dit schoolbrede thema

Typcursus Ravizza
Komend schooljaar kunnen de leerlingen van groep 7 en 8 weer de typecursus van
Ravizza volgen op school. Ravizza verzorgt al meerdere jaren typecursussen in
Haaksbergen en Neede en heeft veel ervaring met het begeleiden van dyslexie, adhd,
autisme etc. Dit doen ze op een persoonlijke werkwijze en met goede resultaten. Wij
denken dat een goede toetsenbordbeheersing uw kind veel voordeel zal opleveren
tijdens de schooljaren en latere werksituaties.
Voor meer informatie: zie de mail die door juf Laura verzonden is naar alle ouders van de huidige gr. 6 en 7.

Verkeerssituatie rondom onze school
Wij zijn blij u mee te delen dat door het plaatsen van de pionnen en verkeerspoppetjes de verkeersituatie
weer veiliger is geworden. Vele ouders houden rekening met de rijrichting tijdens de breng- en
ophaalmomenten. U kunt parkeren in de parkeervakken of bij de ‘oude bieb’. 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!

P

P

P

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 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/.

Kom jij ook een Palmpasenstok maken?
Zondag 14 April word er in de kerk van Rietmolen PalmPasen gevierd. Deze viering is
speciaal voor kinderen en begint om 10.30u.
Om deze viering extra feestelijk te maken willen we op zaterdag
13 April een PalmPasen stok gaan maken in het Achterhuis in Neede. Met deze stok
kun je de optocht in de kerk meelopen .
Na afloop kun je hem aan iemand cadeau geven die wel een opkikkertje kan
gebruiken of hem thuis een mooi plekje geven. Maar ook als je niet naar de viering in
Rietmolen kunt komen, of in een andere locatie Palmpasen viert, ben je welkom om
een Palmpasen stok te komen maken.
Zeg het aan je vriendjes en vriendinnetjes en kom op
Zaterdag 13 April naar het Achterhuis.
Waar: Het Achterhuis (achter de RK Kerk aan de Borculoseweg 43 in Neede)
Wanneer: 13 April van 14.00u tot 15.30u.
Opgave: Het is fijn als we weten hoeveel kinderen er komen.
We kunnen dan voor voldoende materiaal zorgen.
Je kunt je tot 7 April opgeven bij Simone Meijerink tel.06-23147669/0545- 295396
of mtsmeijerink@comveeweb.nl.
Zelf meenemen: Een houten stok in de vorm van een kruis.
We hopen jullie allemaal te zien.
Een week later ,zondag 21 April is het Pasen.
Er is dan een viering om 10.30u in de kerk van Neede.
Er is dan ook een kindernevendienst.
We gaan dan samen praten over wat er tussen Palmpasen en Pasen allemaal
met Jezus is gebeurd.
Komen jullie ook?
Simone Meijerink en Liza-Milou Thuinte

