
 

 

 

Nieuwsbrief juni 2019 
 

Juni 2019  

3 - 7 Avond 4-daagse 24     Zwemles groep 5/7 

7 Kleutergroepen vrij (groepen 1/2a en 1/2b) 24          Presentatieavond 19.30u 

10 Pinkstermaandag: vrij 28          Alle groepen vrij - studiedag 

11-14 Kleutergroepen vrij (groepen 1/2a en 1/2b)            

12-14 Kamp groep 8   

 
 
Aanwezigheid Karin voor de maand mei 
Op volgende data is juf Karin, onze directeur, aanwezig op school: woensdag 5 juni, donderdag 6 juni, 
dinsdag 11 juni, donderdag 19 juni, vrijdag 20 juni, maandag 24 juni, dinsdag 25 juni. 
 
 
Groepsindeling en presentatieavond 
Vrijdag 24 mei hebben alle ouders een mail van de MR ontvangen met meer informatie over de 
groepsindeling en de formatie van komend schooljaar. In deze brief staat een uitnodiging voor de 
presentatieavond op maandag 24 juni. 
 
Tijdens deze avond blikken we terug op het afgelopen jaar en kijken we vooruit naar het nieuwe 
schooljaar. We presenteren op deze avond de groepsindeling en de formatie. Naderhand is er de 
mogelijkheid om kennis te maken met de leerkrachten in de groepen en daar eventuele vragen te 
stellen.  U bent van harte welkom om 19u30 in het lokaal van groep 6! 
 
 Welkom op onze school! 
Wij heten volgende kinderen heel erg welkom op onze school: 
Anita en Jop in groep 1/2a  en Mirthe en Nev in groep 1/2b  
 
 
Vrije dagen 
De kinderen van groep 1 en 2 hebben 7 juni vrij. 
De kinderen van groep 1 en 2 hebben 11 t/m 14 juni vrij. 
Dit heeft te maken met een kleiner aantal uren die de kinderen in de onderbouw moeten maken. 
 
Avond 4-daagse 
Het is ieder jaar weer een leuke puzzel om de bemanning voor posten te organiseren. Dit jaar 
worden de posten weer bezet door ouders en juf Lotte, juf Laura en juf Stephanie. Bedankt voor jullie 
hulp. Ook vinden wij het waardevol en gezellig dat er iets uitgedeeld kan worden.  
Dit jaar mogen wij op de hulp van de ALBERT HEIJN uit Neede rekenen.  
Alle ranja wordt door de Albert Heijn aangeboden. H A R T E L I J K   D A N K   H I E R V O O R ! ! !  
 
Dus proost op een gezellig avond4Daagse! 
 
Met vriendelijke groeten,  
Janneke, Nathalie, Nicole en Sabine 

Alfrinkschool Neede, Koordsteeg 11, 7161 WP Neede. Tel.nr. 0545-29268. www.alfrinkneede.nl 



Kamp groep 8 
Van 12 t/m 14 juni gaan de kinderen van groep 8 op kamp naar Beusink in 
Lievelde.  
We hebben een programma gemaakt met veel leuke activiteiten. Het 
belooft weer een mooi kamp te worden! 
 
 
BBQ avond 5 juli: zet deze datum alvast in uw kalender! 
Aan het einde van het schooljaar staat zoals gewoonlijk weer de schoolbarbecue gepland: het 
klapstuk van het jaar! 
Een gezamenlijke afsluiting met ouders, de buren van de school en het schoolteam. Tijdens deze 
barbecue kunt u onder het genot van een hapje, drankje of een ijsje met andere ouders terugblikken 
op het schooljaar. De versnaperingen kunt u betalen met de zogenaamde “kardinaaltjes”, muntjes 
met een waarde van 1 euro. Dus vergeet vooral uw portemonnee niet! Dit jaar is het laatste jaar dat 
de oude munten nog geldig zijn! Wij schenken geen alcoholische dranken aan personen onder 18 
jaar. 
 

De barbecue is op vrijdagavond 5 juli en begint om 17.00 uur! 
 Om 21.30 uur is het afgelopen. Het zou fijn zijn als u ons even helpt met opruimen. 

 
Om problemen te voorkomen hebben we de regel, dat de kinderen alleen welkom zijn onder 
begeleiding van een volwassene en dat er uitsluitend op de speelplaats gespeeld mag worden. Wij 
vragen u als ouder hier dan ook toezicht op te houden.  
 
We hopen op een mooie en gezellige avond!   
 
 
Website 
Onze website www.alfrinkneede.nl  is weer volledig up-to-date met recente schoolinformatie en 
foto’s! Op elke groepspagina staan ook weer nieuwe foto’s. 
 
 
Hulpouders gezocht! 
De ouderraad van de Alfrinkschool is met spoed op zoek naar nieuwe enthousiaste leden! Vanaf 
volgend schooljaar stoppen enkele huidige OR-leden. Om alle activiteiten op onze school goed te 
kunnen organiseren is de OR op zoek naar nieuwe ouders. Wilt u graag helpen of eerst nog iets meer 
informatie? Neem dan contact op met Marian te Woerd of stuur een mail naar 
mtewoerd78@gmail.com. 
 
Binnen onze school is een groep ouders actief als hoofdluiswerkgroep. Alle kinderen worden na elke 
vakantie gecontroleerd. Ook deze werkgroep is op zoek naar nieuwe ‘luizenpluizers’. Heeft u 
interesse, laat het ons weten. 
 
 
Resultaten Eindtoets 
De leerlingen hebben de resultaten van de eindtoets ontvangen. Ze hebben het geweldig gedaan.  
Ook de schoolscores zijn binnen gekomen. Onze schoolscore ligt boven het landelijk gemiddelde dit 
jaar. Daar zijn we als school natuurlijk erg blij mee. 
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