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Aanwezigheid directeur
Op volgende data is onze directeur, mevr. Karin van Amelsvoort, aanwezig op school:
1, 9,10,14,15,17,30 en 31 oktober.
U kunt altijd contact opnemen op het nummer: 06-83169265 of via mail k.vanamelsvoort@keender.nl

Welkom nieuwe leerlingen!
Wij heten van harte welkom op onze school: Mick in groep 3 bij juf Debby en juf Anne.

Schoolfruit
We zijn weer ingeloot voor het EU-schoolfruitprogramma! Vanaf 12 november 2019 tot 19 april 2020 krijgt de
Alfrinkschool 3 keer per week gratis fruit. Op het onderbouwbord komt te staan welk schoolfruit er op welke
dag is. In de midden en -bovenbouw komt dit te staan op de whiteboards in de klassen.

Klassenfoto’s
Om het jaar komt er op school een professionele fotograaf om individuele foto’s te maken van alle leerlingen.
Dan wordt er ook altijd een klassenfoto en een schoolfoto gemaakt. Ouders gaven aan dat ze het leuk zou
vinden om elk jaar een klassenfoto te maken. Dit blijft toch een mooie herinnering voor later.
Wij hebben dit schooljaar zelf klassenfoto’s gemaakt. Deze u kunt vinden op onze website. De inlogcode voor
deze pagina heeft u reeds ontvangen via mail. Wij willen juf Areke, onze huisfotograaf, heel erg bedanken voor
de mooie klassenfoto’s!

Groepspagina’s op de website
Wist u dat elke groep een groepspagina heeft op de website www.alfrinkneede.nl? Daar worden vaak leuke
foto’s en verhalen opgezet. Ga snel een kijkje nemen bij de groepspagina’s van uw kind(eren)!
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Toneelmiddag 14 oktober
Op maandag 14 oktober staat de eerste toneelmiddag van dit schooljaar gepland! Op deze dag zullen de
kinderen samen met twee begeleiders van Kunst Wijs in de ochtend per groep iets voorbereiden. Dit willen de
kinderen graag
aan ouders en opa’s en oma’s laten zien in de Oranjelaan. U bent van harte welkom vanaf 13.15
Schooljaar
2019-2020
uur! 01 | 23 augustus 2019
nummer

Oud papier en cartridges
Elke maand kunt u bij ons op school oud papier inleveren.
U kunt ook cartridges, batterijen en oude mobiele telefoons
bij ons inleveren. De inzamelbakken staan bij de hoofdingang van de school.

ICT - nieuws
In de groepen 3, 5-6 en 7 hebben we vanaf 17 september de allernieuwste Prowise digiborden! Ook in groep 8
en 1-2a staan nu recente Prowise digiborden. Daar zijn we natuurlijk heel erg blij mee. Kinderen en leerkrachten
kunnen hier weer goed mee aan het werk.

Vanaf groep 4 krijgt iedere leerling een Snappet tablet in bruikleen. Er wordt uitsluitend op school met de tablet
gewerkt en mag niet mee naar huis worden genomen. Daarbij krijgt iedere leerling een koptelefoon. Deze wordt
gegeven in groep 4 en wordt waar nodig vervangen in groep 6 en 8. Gaan deze toch eerder kapot, dan is
vervanging voor eigen rekening.
Wanneer de tablet stuk gaat, ruilt de school deze kosteloos om voor een andere tablet. Voor de tablets heeft de
school een borg betaald van €150,00. Wanneer een leerling de tablet expres kapot maakt of de tablet stuk gaat
door onzorgvuldig handelen van de leerling, zal deze borg op de ouders verhaald worden. De tablet gaat aan het
eind van het schooljaar mee naar het volgende schooljaar. Na groep 8 worden de tablets ingeleverd. Wanneer
de hoes van de Snappet tablet moedwillig kapot wordt gemaakt, wordt hiervoor €10,00 in rekening gebracht.
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Privacy leerkrachten
Tijdens activiteiten op het plein of in de school (bv. verjaardag vieren in de klas) worden door ouders soms
foto’s en filmpjes gemaakt. Wij willen als leerkrachten niet gefilmd worden i.v.m. onze privacy.
Een foto maken met de juf is natuurlijk geen probleem, maar vraag en/of geef dit dan even aan bij de
leerkracht. Wij zouden het fijn vinden wanneer hier rekening mee kan worden gehouden.

Studiedag
Donderdag 17 oktober staat er een studiedag gepland. Tijdens deze studiedag krijgen leerkrachten uitleg over
het werken met Office 365. ’s Middags gaan wij verder met het uitbreiden van onze kennis over Thinking For
Learning. Alle groepen hebben deze dag vrij.

Schoenendoosactie voor Roemenië
Ook dit jaar doen wij met de Alfrinkschool mee met de actie voor Roemenië. Wij zamelen oud speelgoed in voor
weeshuizen, ziekenhuizen en scholen in Roemenië. Op donderdag 10 oktober krijgt elk kind een kartonnen doos
mee naar huis. Deze doos mag gevuld worden met oud speelgoed. Schrijf op de buitenkant van de doos of deze
voor een jongen of meisje bedoeld is. De dozen kunnen ingeleverd worden op school tot vrijdag 1 november.
Meer informatie kunt u vinden op de website http://www.caritas-achterhoek.nl/

Kleuterplein
Dankzij de geweldige betrokkenheid en inzet van ouders en de hulp van sponsoren is het gelukt om enkele jaren
geleden een nieuw klimtoestel te plaatsen op het grote plein. Tijdens de ochtendpauzes spelen de kinderen van
alle groepen nu ook op het kleuterplein en wij merken dat dit kleine plein echt toe is aan een opknapbeurt. De
tegels onder de klimauto zijn inmiddels vervangen maar de schommel is helaas afgekeurd.
Heeft u als ouder ideeën hiervoor, kent u iemand die ons hierbij kan helpen om ook dit plein weer aantrekkelijk
te maken? Geef dit dan door aan de directie of aan de OR. Alle ideeën / middelen zijn van harte welkom!
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Luizenpluizers gezocht
We zijn dringend op zoek naar nieuwe luizenmoeders, -vaders of opa’s en oma’s. Heeft u hiervoor interesse?
Stuur dan een mailtje naar juf Areke. a.hassink@keender.nl

Kindercoach juf Marian Wildenborg
Ik geef als kindercoach laagdrempelige kortdurende oplossingsgerichte hulp. Onder en na schooltijd veelal op
de woensdag. Hoe fijn is dit! Geheel kosteloos voor u als ouder(s). De Alfrinkschool ziet de duidelijke
meerwaarde in van een kindercoach voor extra ondersteuning van uw kind met specifieke
onderwijsbehoeftes. Op pedagogisch en didactisch gebied.
Ik ga me ook inzetten om 2 opvoedparties te organiseren. Dit zijn bijeenkomsten om ouders te laten leren van
elkaars eigen opvoedwijsheid.
De beelddenkers help ik middels de “ik leer anders” methode, de “ik leer leren” is er voor leerlingen van groep
7 en 8. Vanaf groep 5 geef ik de “bikkeltrainingen” om kinderen weerbaarder te laten worden.
Natuurlijk geef ik ook individuele coaching. Hierbij maak ik gebruik van allerlei interventies. Zoals poptalk, het
gevoelsorkest, lekker in je vel spel etc.
Fantastisch om hulp voor het kind dicht bij ‘huis’/school te kunnen geven. Alles in samenspraak met de intern
begeleider. Indien u interesse of vragen heeft over bovenstaande dan kunt u dit aangeven aan de leerkracht
van uw kind of mailen naar a.hassink@keender.nl of m.wildenborg@keender.nl
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GGD- Schoolverpleegkundige

INLOOPSPREEKUUR: woensdag 9 oktober van 8u30 tot 9u00
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Beweegwijs Plein Club
Er is weer plek! Wie doet mee?
Sinds oktober 2017 is Beweeg Wijs i.s.m. de Ariens en de Alfrinkschool gestart met de ‘Pleinclub’ in Neede.
Wat is de Pleinclub?
• Een club, net als bijvoorbeeld de voetbalclub. Je wordt lid.
• In plaats van elke week dezelfde sport oefenen, juist nu een uur lang samen met andere kinderen
lekker bewegen rondom verschillende sportspelen en recreatieve activiteiten.
• Elke week dus een ander programma op verschillende leuke plekken op of rondom de Ariens en/of
Alfrinkschool.
• Samen inbreng geven in het programma en een groepsgevoel krijgen.
• Plezier en aansluiten bij de behoeften van de groep staat voorop.
Past dit bij uw kind, geef hem/haar dan op, er is nu nog plaats voor enkele kinderen! Er is in totaal plaats
voor 15 kinderen.

Aanmelden via michel@beweegwijs.nl
Voor wie:
Kosten:
Dag:
Tijd:

leerlingen van groep 3 t/m 8 (ook van andere scholen)
€6,- per maand
elke dinsdag (niet in de vakantie)
15.30-16.30 uur
Het staat onder professionele begeleiding van Michel Ballast van Beweeg Wijs.

Het Safarispel

Belangrijke data deze maand:

Alfrinksponsoren

1 oktober:

Papiercontainer bij school t/m 4 oktober

2 oktober:

Start Kinderboekenweek

5 oktober :

Dag van de leerkracht / Juf Martine jarig

8 oktober:

Juf Annemiek jarig

9 oktober:

Inloopspreekuur GGD schoolverpleegkundige

1o oktober

Start schoenendoosactie voor Roemenië

14 oktober:

Toneelmiddag ouders, opa’s en oma’s 13u15

Ouderraad

MR - vergadering
17 oktober:

Studiedag: alle groepen vrij

19 t/m 27 oktober:

Herfstvakantie

28 oktober:

Juf Karin jarig / Luizencontrole
Techniek groep 8 12.30 -15.00u

1 november:

Alfrinkschool Neede
Koordsteeg 11
7161 WP Neede

Alfrinkjournaal nummer 3

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

Maarten Vogt Bouw
en Advies

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

