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Aanwezigheid Karin voor de maand mei
Op volgende data is onze directeur aanwezig op school: woensdag 8 mei, donderdag 9 mei, maandag 13
mei, dinsdag 14 mei, woensdag 22 mei, donderdag 23 mei, maandag 27 mei en dinsdag 28 mei.

Grote ICT-werkzaamheden
Tijdens de meivakantie staan grote ICT werkzaamheden gepland. Wij gaan over naar
Office 365. Tijdens deze werkzaamheden kunnen leerkrachten niet inloggen op het
schoolsysteem en zullen bepaalde ICT diensten, zoals e-mail niet beschikbaar zijn.
Alle leerkrachten van de stichting Keender krijgen een e-mailadres wat eindigt op
‘@keender.nl’. Na de vakantie worden alle computers, tablets en telefoons opnieuw
geconfigureerd en zullen wij weer bereikbaar zijn.
Voor dringende berichten in de meivakantie kunt u altijd contact opnemen met Karin Van Amelsvoort op
het nummer 0683169265.

Koningsspelen geslaagd, dankjewel OR!
Helaas viel het weer wat tegen maar we hebben
een geslaagde editie van de Koningsspelen achter
de rug. Samen ontbijten in de klas en daarna een
vossenjacht door het dorp en de wijk, het was
weer top!
Activiteiten zoals de Koningsspelen worden mede
mogelijk gemaakt door de ouderraad (OR). Voor
volgend schooljaar is de OR dringend op zoek naar
nieuwe leden!

Lijkt het je leuk om mee te helpen met het organiseren van deze
activiteiten? Heb je nog vragen of wil je je opgeven?
Stuur dan snel een mail naar Marian te Woerd! mtewoerd78@gmail.com

Welkom op onze school!
Wij heten Charlotte Hassink heel erg welkom in groep 4 bij juf Pierrette en juf Dilana.

Schoolreisjes groepen 1 tem 7
Op 29 mei gaan de groepen 1 t/m 7 weer op schoolreisje! Groep 8 gaat op kamp en blijft deze dag op
school. Meer informatie volgt na de meivakantie. Hieronder kunt u al wel zien waar de kinderen dit
schooljaar naar toe gaan.
Groep 1/2a en groep 1/2b
Groep 3 en groep 4
Groep 5/7 en groep 6

Land van Jan Klaasen
De Waarbeek
Attractiepark Slagharen

Papiercontainer
Op 7 mei staat de container weer bij de school! Doet iedereen weer mee? Bedankt namens de kinderen.

Schoolfotograaf
Op donderdag 9 mei komt het team van Suus’ FotoSjop naar de Alfrinkschool voor het
maken van de schoolfoto’s.
Een tip van de fotograaf: trek uw kind(eren) fleurige kleding aan met niet al te drukke
printen.

Bericht van muziekjuf Annemarie
Na 25 jaar als vakleerkracht muziek met plezier in Neede en Rietmolen te hebben gewerkt, ga ik
per 1 augustus 2019 stoppen met mijn werkzaamheden bij de stichting Keender zodat ik weer
meer tijd voor andere dingen krijg. Na augustus ga ik in alle rust nadenken wat ik zou kunnen
gaan doen. Ik vind de uitdrukking: “ Waar een deur dichtgaat, gaat een raam open” een
mooi perspectief.
Met vriendelijke groet,
Annemarie Schoenmaker
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. Ouders zijn om 13.15uur welkom!

Nieuwe schoolshirts!
Aan het begin van dit schooljaar hebben wij een sponsorloop gehouden. Met de
opbrengst van deze sponsorloop hebben we een cheque gedoneerd aan de Voedselbank.
Met het resterende bedrag heeft juf Dilana nieuwe schoolshirts besteld. Een mooi,
sportief geel shirt met het Alfrinkschool logo erop. Wat zijn ze leuk geworden!
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