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Eerste schooldag schooljaar 2019 - 2020

Mededeling vanuit het team
Wij kijken terug op een mooi schooljaar met veel hoogtepunten maar helaas ook enkele verdrietige
momenten. Het ziek worden van juf Martine, het onverwachte vertrek van directeur Ruud hadden
impact op het team. Wij willen U als ouder heel erg bedanken voor de steun en de betrokkenheid die
wij als team het hele schooljaar hebben mogen ervaren. Wij zijn TROTS op wat wij dit schooljaar
‘samen met elkaar’ hebben neergezet!
Wij wensen iedereen een hele fijne zomervakantie toe!
Juf Annemiek, juf Marian, Juf Pierrette, juf Stephanie, juf Debby,
juf Anne, juf Areke, juf Wendy, juf Laura, juf Ellen, Juf Dilana,
juf Lotte, juf Martine, Harrie, Annemarie en juf Karin
Presentatieavond
Maandagavond 24 juni hebben veel ouders onze presentatieavond bezocht. De school heeft de
ouders meegenomen in de schoolontwikkelingen en het nieuwe schooljaar. Mocht u de
presentatieavond hebben gemist, kunt u de presentatie terug vinden op onze website. Hieronder de
groepsindeling voor het schooljaar 2019-2020:

Groep 1/2 a

Annemiek Luttikhold en Marian Wildenborg
a.luttikhold@keender.nl
m.wildenborg@keender.nl

Groep 1/2 b

Stephanie Geldof en Jacqueline van Oostrum
s.geldof@keender.nl

Groep 3

Debby Zemann-Harbers en Anne Janssen
d.zemann-harbers@keender.nl
a.janssen@keender.nl

Extra inzet
in groep 1-2-3

Stephanie Geldof

Groep 4/5

Dilana Ten Hagen en Pierrette Kluivers
d.tenhagen@keender.nl
p.kluivers@keender.nl

Groep 5/6

Laura Peters
l.peters@keender.nl

Groep 7

Ellen Ebbekink en Dagmar Swerink
e.ebbekink@keender.nl

Groep 8

Wendy te Deeseke
w.tedeeseke@keender.nl

Interne begeleider
Extra inzet
in groep 4 t/m 8

Areke Hassink
a.hassink@keender.nl

Groep 5
Muziek

Pierrette Kluivers

Afscheid van juf Lotte
Juf Lotte heeft twee jaar bij ons gewerkt. Aan het eind van het schooljaar vertrekt dit vertrouwde
gezicht. Juf Lotte gaat volgend jaar aan de slag als leerkracht op basisschool de Holthuizen in
Haaksbergen. Wij wensen juf Lotte heel veel succes op haar nieuwe werkplek en willen haar
ontzettend bedanken voor haar inzet de afgelopen jaren!

Welkom!
Ons team wordt volgend schooljaar uitgebreid met twee nieuwe leerkrachten. Jacqueline van
Oostrum en Dagmar Swerink komen ons team versterken. Juf Jacqueline begint na de zomervakantie
in groep 1/2b en juf Dagmar in groep 7. Wij wensen hen beiden heel veel succes en plezier op de
Alfrinkschool.

BBQ avond 5 juli
De ouderraad nodigt alle ouders en kinderen graag uit voor de jaarlijkse school-BBQ om het
schooljaar weer leuk af te sluiten!
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!
Deze munten zijn volgend schooljaar NIET meer geldig →

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!

Bedankt: OR, MR, hulpouders en klassenouders!
Aan het einde van het jaar is een dankwoord aan alle leden van de ouderraad op zijn plaats. Zonder
hulp van de OR zijn veel activiteiten gedurende het schooljaar niet mogelijk.
Wij willen Martine, Stephanie, Laura, Richard en Lieke ook bedanken om het afgelopen schooljaar
actief te zijn als medezeggenschapsraad en het kritisch meedenken over het schoolbeleid.
Ook willen we alle ouders bedanken die zich, op welke manier dan ook, zich hebben ingezet voor
hulp op onze school!

Contact
Voor dringende berichten in de zomervakantie kunt u altijd contact opnemen met Karin
Van Amelsvoort op het nummer 0683169265 of via mail k.vanamelsvoort@keender.nl

Papiercontainer
De papiercontainer staat elke eerste dinsdag van de maand bij school. Deze
blijft staan t/m de donderdag van die week. Helpt u mee met inzamelen?
Alvast bedankt!

Luizencontrole
De eerste schooldag volgend schooljaar is er een luizencontrole. Vriendelijk verzoek om daarbij
rekening te houden met de haardracht/gelgebruik van de kinderen. Dit geldt voor iedere maandag na
de schoolvakanties.

Gym – en zwemtijden schooljaar 2019-2020
Maandag
Dinsdag
12.30-13.30
Groep 5/6
12.30-13.30
Groep 8
13.30-14.30
Groep 4/5
13.30-14.30
Groep 7
Zwemmen 1x per maand:
12.30-13.30
Groep 5
Groep 4 en 6 wordt op deze middag gecombineerd.

Woensdag
08.30-09.30
09.30-10.15
10.45-11.30
12.45-13.30
13.30-14.15

Groep 8
Groep 5/6
Groep 4/5
Groep 7
Groep 1-2-3

Kalender
De schoolkalender voor komend schooljaar is bijna rond. Zodra deze definitief is, ontvangt u de
volledige kalender digitaal via de mail. Deze kunt u dan zelf afdrukken en thuis ophangen.
Op onze website staat ook een link naar een digitale schoolkalender. De digitale schoolkalender
proberen we zoveel mogelijk up to date te houden. Hieronder alvast enkele belangrijke data:
Schoolvakanties 2019-2020
Vakanties

Eerste dag Laatste dag

Herfstvakantie

21-10-2019 25-10-2019

Kerstvakantie

23-12-2019 03-01-2019

Voorjaarsvakantie

24-02-2020 28-02-2020

Pasen

13-04-2020 13-04-2020

Meivakantie (incl. Koningsdag) 27-04-2020 08-05-2020
Hemelvaartsdag + vrijdag

21-05-2020 22-05-2020

Pinksteren

01-06-2020 01-06-2020

Zomervakantie

13-07-2020 21-08-2020

Studiedagen 2019-2020 / Alle leerlingen vrij
Do. 17-10-2019
Vr. 29-11-2019
Ma. 13-01-2020
Wo. 20-05-2020
Di. 23-06-2020
Leest u die s.v.p. regelmatig i.v.m. studiedagen waarop leerlingen vrij zijn en die nog niet allemaal
aan het einde van het schooljaar in de kalender opgenomen zijn!

Informatieavond start schooljaar: 9 september 2019
Op maandag 9 september staat de informatieavond gepland. Tijdens deze avond krijgt u de
informatie over de groep specifieke zaken van uw kind. Meer informatie hierover ontvangt u in de
eerste week van het nieuwe schooljaar.

Tot volgend schooljaar!
Alfrinksponsoren

AV Integrate
Bedrijvenweg 2
7161 AJ Neede
info@avintegrate.nl
www.avintegrate.nl

Oudervereniging Alfrinkschool
Koordsteeg 11
7161 WP Neede

Olminkhof Afbouw
www.olminkhofafbouw.nl

Diëtisten-/ voedingspraktijk Joyce Westhoff
Braak 20
7161 BB Neede
www.dietistjoycewesthoff.nl

Nijverheidsweg 7
7161 AA Neede
T. 0545-291530
F. 0545-295651
T. 0545-287799 (direct)
Pascal@wissinkmetaal.nl
www.wissinkmetaal.nl

Eiki Neede B.V.
Parallelweg 40
7161 AG Neede
T. 0545-291674
F. 0545-291887
info@eikineede.nl
www.eikineede.nl

Wat is de zomerdip lezen?
In de vakantie ‘vergeten’ kinderen vaak te blijven lezen. Zwemmen of buiten spelen is
natuurlijk ook heel belangrijk en leuk! Maar door minder te lezen kunnen ze een of
twee Avi-niveaus terugvallen blijkt uit onderzoek. Dat heet de zomerdip of wordt
leesdip genoemd. Kinderen halen dan niet het leesniveau wat van ze wordt gevraagd
in het begin van dat schooljaar. Blijven lezen is dus heel belangrijk. Maar hoe
motiveer je de kinderen om te lezen?

Tips tegen de zomerdip lezen
En op een fijne en leuke manier te blijven lezen.

1. Kies een boek wat je kind leuk vindt om te lezen
Een open deur, maar de kinderen moeten zin hebben om het boek te pakken. Het
maakt niet uit wat ze lezen, als ze maar lezen. Dat mogen dus ook strips zijn! Ik
schreef al eerder een blog met allerlei tips om het lezen te stimuleren. Per
leeftijdscategorie vind je tips voor boeken.

2. Lezen kan overal
Pak je boek en lees. In de tent, op het strand, bij het zwembad, maar ook op het
klimrek in de speeltuin of dobberend op een luchtbed in de zee. Je hebt hier allerlei
leuke leesbingo’s voor zoals de leesbingo zomer, hoe gekker de plek, vaak hoe
leuker. Kinderen vinden het ook fijn om zelf een fijn plekje te bedenken om te lezen.

3. Lees een kwartier per dag
Maak een ritueel van het lezen. Uit onderzoek blijkt dat kinderen die 15 minuten per
dag lezen hun woordenschat flink vergroten. Maak er een ritueel van. Laat de
kinderen bijvoorbeeld elke dag voor het slapen lezen. Of pak het boek erbij als ze ’s
morgens wakker worden. Of juist net na het ontbijt. Een kwartier is niet lang, maar
heeft wel een ongelooflijk resultaat.
RITUEEL

Je kunt ook je eigen leesritueel maken met je kind. Bijvoorbeeld zitten op een
speciaal leeskussen, een stok of knuffel vasthouden bij het lezen, elkaar voorlezen,
een picknickmomentje maken tijdens het lezen, etc.

4. Geef het goede voorbeeld
Lees zelf veel, want zien lezen doet lezen! Of lees veel voor! Zak onderuit in een
lekkere stoel en lees samen. Er zijn ook mooie Samenleesboeken voor jou en je
kind. Je leest dan om de beurt een zin of een bladzijde.

5. Doe spelletjes met het boek
Bedenk allerlei spelletjes met het boek dat je kind leest. Speel bijvoorbeeld scrabble
met alleen woorden die uit het boek komen. Dobbel om het aantal bladzijdes dat
gelezen moet worden. Zoek naar het moeilijkste woord dat je kunt vinden in het boek.
Of stop op een willekeurige pagina en rijm op het eerste woord dat je leest.

6. Beloning
Hang een meter papier op in het appartement, tent, caravan of andere vakantieplek.
Zet steeds een streep voor een gelezen boek. Bedenk een beloning voor elke 2, 5 of
10 boeken die gelezen worden. Een sticker, een speeltje om in het water mee te
spelen, een ijsje zijn vakantievoorbeelden.

7. De bibliotheek of kinderboekwinkel
Regent het? Ga naar de Kinderboekenwinkel in de buurt of naar de bibliotheek. Wat
is er nou fijner dan zelf je boeken om te lezen uit te zoeken? Wie weet strijken jullie
wel neer op de fijne stoelen in de winkel of bibliotheek en ontstaat er ter plekke een
leesmoment.

8. De vakantiebieb app
Is je kind helemaal fan van de tablet of iPad? Zet de vakantiebieb erop! Met
de vakantiebieb app kun je gratis boeken lezen en is ook te gebruiken als je geen lid
bent van de bibliotheek.

9. Boekenfeest
Houd een boekenfeestje met de kinderen. Iedereen neemt zijn favoriete leesboek
mee en leest de favoriete passage voor. Je kunt de kinderen echt laten optreden.
Maak bijvoorbeeld een podium van wat bierkratten. Nodig de kinderen uit de buurt of
de camping uit. Natuurlijk moet er op het einde van het feestje ook een dansje
komen, bijvoorbeeld zoals op het boekenbal!
Je kunt het feestje ook vieren bij een vooraf bepaald aantal gelezen boeken

