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Aanwezigheid directeur
Op volgende data is onze directeur, mevr. Karin van Amelsvoort, aanwezig op school:
4, 5, 13, 14, 18,19, 27, 28 november.
U kunt altijd contact opnemen op het nummer: 06-83169265 of via mail k.vanamelsvoort@keender.nl

Stagiaires
Ook dit schooljaar komen stagiaires bij ons op school om zich te ontwikkelen en ervaring op te doen.
-

Soraya Wassink komt op woensdag bij juf Annemiek in groep 1/2a stage lopen. Zij is eerstejaars MBOniveau 2 helpende. Ze komt t/m april.

-

Aileen Heuverhorst komt op vrijdag wisselend stage lopen bij juf Marian en juf Stephanie in beide
kleutergroepen. Aileen volgt les op het ROC Twente. Ze komt t/m april.

Welkom nieuwe leerlingen
Wij wensen Jabe Wannink heel veel plezier in groep 1 a op onze school.

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 dinsdag, woensdag en donderdag. 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. Ook is het te lezen op onze schoolwebsite: https://alfrinkneede.nl/nieuws2/schoolfruit/

Studiedag
Vrijdag 29 november staat er een studiedag gepland. Tijdens deze studiedag gaan alle leerkrachten voor de
eigen groep aan de slag met het voorbereiden van het nieuwe thema. Alle groepen hebben deze dag vrij.
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Onderwijsstaking 6 november
Op 6 november staken alle teamleden van de Dr. Ariens Daltonschool en de Alfrinkschool.
Dit betekent dat er op beide scholen op deze dag geen les wordt gegeven. U dient voor deze stakingsdag zelf
Schooljaar
2019-2020
voor eventuele
opvang te zorgen. Humanitas (Villa Bonbini) is op de hoogte van deze stakingsactie i.v.m.
nummer
01 extra
| 23 augustus
eventuele
capaciteit. 2019
Waarom staken we?
Vakbonden en werkgevers eisten voor de zomer al een noodpakket van 420 miljoen euro voor het primair en
voortgezet onderwijs. Dit als eerste stap naar een brede investering in het hele onderwijs. Maar tijdens de
algemene politieke beschouwingen werd duidelijk dat dit kabinet niets extra wil investeren in het onderwijs.
Ondertussen lopen de lerarentekorten op, en daarmee ook de werkdruk voor degenen die op school de gaten
moeten opvullen, die op hun vrije dag klassen moeten overnemen of die kinderen uit andere groepen in hun
eigen klas moeten opvangen.
Tijdens de vorige stakingsacties hebben beide teams op veel steun kunnen rekenen van ouders. Dat heeft ons
erg goed gedaan, nogmaals veel dank daarvoor. Ook nu hopen we weer op uw steun en begrip.

Bouw! tutorlezen
Wij zijn gestart met het aanbieden van extra ondersteuning (individueel, buiten de klas) aan leerlingen bij wie
leesachterstanden ontstaan. We maken hierbij gebruik van het programma Bouw!
Bouw is een computergestuurd en tutor-ondersteunend leesprogramma om leerlingen met dyslexie,
leesproblemen, spellingproblemen en laaggeletterdheid te ondersteunen bij de basisprincipes van het lezen.
Juf Stephanie en juf Areke hebben met succes deelgenomen aan de training en gaan de leerlingen en tutoren
verder begeleiden. Dit programma zal worden ingezet bij leerlingen in groep 2, 3 en 4.
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Projectonderwijs
Na de herfstvakantie zijn we weer gestart met nieuwe thema’s. Hieronder een overzicht per bouw.
Groep 1 t/m 3 – Herfst en de bakker
Wij worden bakkers! We gaan in dit nieuwe thema alles leren over het bakken en de bakker. Een mooi
opstapje om in november pepernoten te gaan bakken! Ook wordt er in de kleutergroepen aandacht besteed
aan het seizoen ‘Herfst’.

Groep 4/5/6 - Bijzondere bewoners
De wereld zit vol bijzondere bewoners: dieren, planten en mensen. Wat ze gemeen hebben is dat ze allemaal
goed zijn in overleven. Ze passen zich aan de gekste situaties aan. Maar lukt dat altijd? In dit thema
onderzoeken de kinderen hoe een cactus overleeft, waarom dieren haren of veren hebben, hoe mensen
overleven in extreem warme gebieden en waarom de dino toch is uitgestorven. De kinderen van groep 4 gaan
hierna alle bijzondere pieten onderzoeken en de kinderen van groep 5 en 6 gaan nog meer bijzondere
bewoners onderzoeken. Gezamenlijk maken ze een mooie weetjesmuur. Komt u ook een keer binnen lopen
om alle weetjes te bekijken?

Groep 7/8 - Op leven en dood
Tijdens dit project ontdekken de kinderen van alles rond het thema leven en dood. Zo kijken ze naar de
kringloop van het leven, vergelijken ze de verschillen tussen levend geboren worden en in een ei, onderzoeken
ze wanneer iets eigenlijk leeft en lossen ze een moord op waarin ze al hun kennis over planten, dieren en
mensen gebruiken. In het eigen onderzoek leren ze nog meer over dit thema en verwerken ze alles wat ze
hebben gevonden in een gezamenlijk tijdschrift.

In alle groepen en bij alle thema’s zullen wij de kinderen leren gebruik te maken van de leerspieren van
Thinking For Learning.

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
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Oud papier en cartridges
Elke maand kunt u bij ons op school oud papier inleveren.
De oud papier container staat weer bij school van 5 t/m 8 november.
U kunt ook cartridges, batterijen en oude mobiele telefoons
bij ons inleveren. De inzamelbakken staan bij de hoofdingang van de school.

ICT - nieuws
Tijdens de studiedag op 17 oktober zijn wij als team geschoold in het werken
met Office 365. Het is even wennen maar we zullen snel gewend raken aan
het werken “in the cloud”.

Groene vingers gezocht
Tijdens de herfstvakantie is de zandbak op het kleuterplein gevuld met nieuw speelzand. Wij zijn op zoek naar
ouders die graag in de tuin werken en de moestuintjes op het kleuterplein samen met de kinderen willen
onderhouden. Het gaat om planten, onderhouden en oogsten. Aanmelden kan bij juf Annemiek.
a.luttikhold@keender.nl

Kindercoach juf Marian Wildenborg – Opvoedparty
Meteen vanaf het begin van het schooljaar hebben ouders en kinderen zich opgegeven voor kindercoachsessies.
Sommige kinderen en hun ouders hebben soms wat extra hulp nodig en dit kan ik als kindercoach bieden na
schooltijd op de Alfrinkschool. U kunt zich via de groepsleerkracht, ib-er of bij mij opgeven. Meer informatie kunt u
ook vinden op de website www.dekindercoachmarian.nl
Op woensdag 19 februari organiseer ik samen met Maria Krabbenborg van de GGD een ouderochtend waarbij we
op een gezellige manier van elkaars wijsheid kunnen leren middels een opvoedparty spel. Lijkt u het leuk om hier als
ouder aan deel te nemen, dan kunt u zich hier nu al voor opgeven. m.wildenborg@keender.nl
Nadere info volgt nog.

Belangrijke data deze maand:

Alfrinksponsoren

4 november:

Juf Wendy jarig en zwemmen groep 5

5 november:

Papiercontainer bij school t/m 8 november

6 november :

Nationale onderwijsstaking. School dicht.

11 november:

Juf Laura jarig

19 november:

OR -vergadering 20u

21 november:

Juf Anne jarig

29 november:

Studiedag. Alle groepen vrij.

Ouderraad

Maarten Vogt Bouw
en Advies

Alfrinkschool Neede
Koordsteeg 11
7161 WP Neede

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

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

