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Nieuw schooljaar!
We hopen dat iedereen genoten heeft van een heerlijke, fijne en warme zomervakantie! Maar nu moeten we
weer aan de slag. Wij hebben er ontzettend veel zin in en wensen iedereen een leuk en leerzaam schooljaar
toe!
Een nieuw schooljaar en zoals u ziet, ook het Alfrinkjournaal in een nieuw jasje! Onze nieuwsbrieven worden
elke maand digitaal naar alle ouders verstuurd. Heeft u zelf als ouder een leuk of interessant item voor de
nieuwsbrief, laat het ons weten, dan kijken wij of we dit in het Alfrinkjournaal kunnen plaatsen!
-Team Alfrinkschool-

Aanwezigheid directeur
Op volgende data is onze directeur, mevr. Karin van Amelsvoort, aanwezig op school:
28, 29 augustus en 2, 3, 11, 12, 16, 17, 25, 26, 30 september.
U kunt altijd contact opnemen op het nummer: 06-83169265 of via mail k.vanamelsvoort@keender.nl

Welkom juf Jacqueline en juf Dagmar
Ik ben Jacqueline van Oostrum, 47 jaar en zal dit jaar samen met Stephanie groep 1 / 2
hebben. Ik ga werken op woensdag en donderdag en heb er veel zin in. Ik werk graag met
het jonge kind, kan genieten van hun nieuwsgierigheid. Elke dag is anders in een
kleutergroep en ik kijk dan ook uit om de kinderen te leren kennen en hen te laten
groeien.
Samen met mijn man en onze 3 kinderen zijn we 3 jaar geleden in Noordijk komen wonen.
We wonen hier fijn en genieten nog elke dag van de stap die we gezet hebben om hier te
gaan wonen.
De afgelopen 3 jaar ben ik blijven werken in Houten, maar het reizen begon me op te breken, dus ben ik op zoek
gegaan naar een nieuwe baan. Die heb ik gevonden op de Alfrinkschool. In mijn vrije tijd maak ik graag muziek
en ook in de klas zing ik veel en maak ik graag muziek met de klas. Ik heb veel zin om te gaan starten en kijk er
naar uit om deel uit te mogen maken van deze school!
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Hoi allemaal,
Mijn naam is Dagmar Swerink, ik ben 23 jaar en woon in Haaksbergen.
Dit schooljaar start ik in groep 7 als één van de nieuwe leerkrachten op de Alfrinkschool.
Ik heb veel zin om aan het werk te gaan en hoop dat we er samen een fijn schooljaar van gaan maken.
De deur staat altijd open. Tot ziens!

Berichtje van juf Martine
Beste ouder(s) en verzorger(s),
Zoals jullie wel weten zit ik nog vol in het behandelproces. Eind juli ben ik geopereerd en heb geweldig nieuws
gekregen. Er zijn geen tumoren meer te vinden! Fantastisch. Op dit moment ben ik aan het herstellen van de
operatie en volgende week gaan we onder de scan en dan krijg ik het ‘bestralingsplan’ te horen. Gelukkig krijg ik
weer meer energie en hopelijk kan ik snel weer een keer op school komen!
Ik wens jullie allemaal een heel goed schooljaar toe.
Groetjes Martine

Welkom nieuwe leerlingen!
Wij heten van harte welkom op onze school: Anita in groep 1/2a en Anouk in groep 1/2b

Schoolgids en informatieavond
De schoolgids met actuele en praktische informatie over het schooljaar 2019-2020 staat inmiddels op onze
website www.alfrinkneede.nl . In de schoolgids kunt u ook algemene informatie, zoals bijvoorbeeld onze visie op
het onderwijs, de opzet van ons onderwijs en de zorg voor de leerlingen lezen. De schoolgids wordt elk jaar
geactualiseerd.
Op maandagavond 9 september organiseren wij onze jaarlijkse informatieavond. Elke leerkracht vertelt in de klas
wat er dit schooljaar zoal op het programma staat en op welke manier er gewerkt wordt. Voor een goede
samenwerking tussen school, ouders en kind zouden wij het heel prettig vinden als u allen aanwezig bent.

Schooljaar 2019-2020
nummer 01 | 23 augustus 2019

Schoolkalender
De schoolkalender ontvangt u via de mail. Deze kunt u zelf afdrukken en thuis ophangen. Op onze website
staat ook een link naar de digitale schoolkalender (http://agenda.alfrinkneede.nl/).
We proberen deze zo veel mogelijk up to date te houden en daarnaast is onderaan dit Alfrinkjournaal altijd per
maand de meest actuele kalender te vinden.

Startgesprekken nieuwe leerkrachten
In de week 16 t/m 20 september zijn de startgesprekken. Het gaat bij deze gesprekken vooral om het
kennismaken met de leerkracht/ouders en informatie delen over uw kind(eren). Inschrijven voor deze
gesprekken is mogelijk in de week van 2 t/m 6 september. De inschrijflijsten zullen bij groep 1/2a en 1/2b aan
het bord met mededelingen voor de onderbouw hangen. Voor groep 3 t/m 8 hangen deze op de
Beweegwijskast bij het lokaal van groep 3, zoals u gewend bent.

Fietsen
Afgelopen jaar hebben wij gemerkt dat er veel leerlingen op de fiets naar school komen. Wij ervaren dat de
hoeveelheid fietsen ten koste gaat van de speelruimte van de leerlingen op ons plein.
Wij zouden het prettig vinden als leerlingen die in een straal van een 0,5 tot 1 km van de school wonen, zo
veel mogelijk lopend naar school komen.
Groep 1 t/m 4 plaatsen de fietsen op het plein bij de kleuteringang.
Groep 5 t/m 8 plaatsen de fietsen op het grote plein.

Interne vertrouwenspersoon
Voor problemen en/of klachten moet er in de school iemand zijn die je kunt vertrouwen, die naar je luistert en
je advies geeft. Vaak is dat in eerste instantie de groepsleerkracht, de IB-er of de directeur. Maar ligt de klacht
gevoeliger (persoonlijke problemen, pesten, ongewenste omgangsvormen, discriminatie) dan kunt u terecht bij
de vertrouwenspersoon van de school.
Een interne vertrouwenspersoon is er voor leerlingen, ouders maar ook voor personeel en stagiaires. De
vertrouwenspersoon garandeert vertrouwelijkheid in de gesprekken maar er is wel een meldcode als het gaat
om kindermishandeling, kindermisbruik, verwaarlozing en fysiek geweld.
Op onze school is juf Stephanie Geldof de interne vertrouwenspersoon. U kunt haar altijd bellen voor een
afspraak of mailen op s.geldof@keender.nl of internevertrouwenspersoon@alfrinkneede.nl
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Needse sportweek
In de week van 23 t/m 27 september 2019 is er weer de “Needse sportweek”! Samen met Sport Federatie
Berkelland worden er verschillende sportactiviteiten aangeboden waardoor de kinderen kunnen kennismaken
met verschillende sporten in Neede en omgeving.
Via de groepsleerkracht hoort u of er hulp nodig is (denk hierbij aan vervoer etc.). U mag natuurlijk altijd komen
aanmoedigen. Kinderen moeten sportieve kledij aanhebben en gymschoenen voor binnen meenemen.
De indeling volgt zo spoedig mogelijk.
We proberen altijd om 14.30 uur weer terug te zijn op school, het kan zijn dat het iets later wordt, graag begrip
hiervoor.
Alle foto’s en video’s van de Needse Sportweek 2019 komen te staan op de website
www.sportfederatieberkelland.nl
Met vriendelijke groeten,
Namens de organisatie
John Willemsen (Sportfederatie Berkelland),
Martijn ten Berge (Dr, Ariëns Daltonschool)
Ellen Ebbekink (Alfrinkschool)

Nieuwe digiborden
In de zomervakantie hebben twee vaders ons fantastisch geholpen met het plaatsen van 2 digitale
schoolborden. Maarten, vader van Bram en Julia, heeft dit voor ons geregeld.
Onwijs bedankt Maarten Vogt en Richard Grevelink voor jullie hulp. De leerkrachten en leerlingen zullen er met
veel plezier mee aan het werk gaan!

Alfrinkschool Neede

Tel.nr. 0545-292686
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Eten en drinken
Voor tussen de middag willen we graag de afvalberg beperken. Wilt u zoveel mogelijk gebruik maken van een
broodtrommel en een drinkbeker.
In iedere klas staan bakken voor het eten en drinken. De bekers en trommels kunnen door de kinderen zelf in
een bak worden geplaatst. Deze worden daarna in de koelkast gezet.
We gaan er vanuit dat u als ouder kijkt wat gezond is en wat bij uw kind past!

MR
Iedere school in het basisonderwijs heeft een medezeggenschapsraad. De MR denkt, stemt en adviseert mee in
alles wat met de school te maken heeft. De MR-vergaderingen voor het schooljaar 2019-2020 staan weer
gepland.
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u terecht bij de leerkrachten Laura Peters en Stephanie Geldof of de
oudergeleding Richard Grevelink en Lieke klein Severt. mr@alfrinkneede.nl

Kindercoaching
Kindercoaching is een laagdrempelige en kortdurende vorm van begeleiding. Ik ga uit van de kwaliteiten en
mogelijkheden die een kind in zich heeft en van daaruit werken we samen verder. Ik begeleid kinderen en
ouders die een hulpvraag hebben. Hierbij maak ik gebruik van verschillende materialen en werkvormen.
Uitgangspunt hierbij is dat het kind vaardigheden leert die passen bij de leeftijd en die uw kind sterker maken.
Ik geef trainingen : ik leer anders, ik leer leren, bikkeltraining en weerbaarheidstrainingen voor groep 8.
Op de vrijdagmiddag kan ik uw kind de juiste ondersteuning geven. U kunt uw kind hiervoor aanmelden bij de
leerkracht/ib-er of rechtstreeks bij mij middels mail: info@dekindercoachmarian.nl

Belangrijke data deze maand:

Alfrinksponsoren

26 augustus:

Start schooljaar 2019-2020 + luizencontrole

2 september:

Zwemmen groep 5

2 september:

MR- vergadering

3-6 september:

Papiercontainer bij school

9 september:

Informatieavond voor alle ouders 19 u 30

16 september:

Fotograaf (enkel groepsfoto’s)

20 september:

Juf Ellen jarig

21 september:

Juf Areke jarig

16-20 september:

Startgesprekken met de groepsleerkracht

17 september:

OR – jaarvergadering

27 september:

Alfrinkjournaal nummer 2

30 september:

Zwemmen groep 5

30 september:

Juf Marian jarig

Alfrinkschool Neede
Koordsteeg 11
7161 WP Neede

Tel.nr. 0545-292686
www.alfrinkneede.nl
Volg ons ook op Facebook

Ouderraad

Maarten Vogt Bouw
en Advies

Vragen of opmerkingen over de nieuwsbrief?
s.geldof@keender.nl

