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Voorleeswedstrijd
Ook dit jaar hebben we weer een voorleeswedstrijd in de bovenbouw
gehouden op de Alfrink. Na voorrondes in de groepen 6, 7 en 8 vond
de finaleronde van onze school plaatst. Deze finale was erg spannend
met drie groepswinnaars; Merlin uit groep 6, Femke uit groep 7 en Brigitte uit groep 8. Alle meiden
hebben erg goed gelezen, maar er kan er maar één de winnaar zijn. De jury is samen in beraad gegaan
en Femke is gekozen als voorleeskampioen van onze school. Zij mag onze school vertegenwoordigen
tijdens de regionale finale. Femke, nogmaals van harte gefeliciteerd en wij wensen jou veel succes!

Kinderpostzegels
Dit jaar hebben wij als school met de groepen 7 en 8 weer meegedaan aan de Kinderpostzegelactie. De
leerlingen van beide groepen samen hebben €4206,- opgehaald voor het doel ‘Dakloze kinderen in
Nederland’. Een fantastisch resultaat waar we erg trots op zijn, toppers! Wij deden dit jaar als school
voor de 24e keer mee. Daardoor hebben we een zilveren certificaat ontvangen. De totale landelijke
opbrengst bedroeg 9,4 miljoen.

Sinterklaas
Op donderdag 5 december brengt Sinterklaas weer een bezoek aan onze school. Alle kinderen worden
op deze dag om 8.15 uur aan de Koordsteeg verwacht. Bij de groepen 1 en 2 mogen ouders aanwezig
zijn. Nadere informatie volgt via de eigen leerkrachten van de desbetreffende groepen.
Wilt u er op letten dat er op 5 december geen auto’s geparkeerd worden aan de Koordsteeg! Dit om de
intocht op een veilige wijze te laten verlopen.
Tot slot moeten wij u er op attenderen dat het ontvangst van Sinterklaas aan
de Koordsteeg openbaar is. De ervaring leert dat op dit moment vaak foto’s en
filmpjes worden gemaakt. Wij kunnen op dat moment de regels betreffende de
privacy niet handhaven en zijn hiervoor dan ook niet aansprakelijk. Wij hopen
dat diegene die beeldmateriaal vastlegt hier gepast mee omgaat. Bij voorbaat dank!
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Kerst
Nadat we de Goedheiligman en zijn pieten uitgezwaaid hebben op 5 december, gaan we de gezellige
periode van Kerstmis in op school.
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tijdens ons kerstbuffet. Samen met de ouderraad hopen we er ook dit jaar
weer een fijne dag en avond van te maken.
Dit jaar hebben we voor een extra activiteit gekozen. Om geld op halen voor de aanpassing van ons
schoolplein, willen wij een mini-kerstmarkt organiseren! Op deze kerstmarkt kunt u mooie
kerstwerkjes van uw kind kopen. We hopen hierdoor een mooi bedrag op te kunnen halen. Deze markt
zal ook plaatsvinden op donderdagavond 19 december.
Verdere informatie volgt op 6 december d.m.v. een brief/ per mail.
Kerstknutseldag
Dit jaar is er weer een kerstknutseldag gepland, namelijk op woensdag 18 december. Er worden deze
dag kerstbakjes gemaakt door alle kinderen uit de groepen 1 t/m 4 en als keuze voor de kinderen van
groep 5 t/m 8. De kinderen moeten zelf een kerstbakje en versieringen meenemen.

Kerstkaarten
De dagen kort voor Kerst zijn alweer begonnen. Er verschijnen gezellige lampjes in de tuinen en de
winkelstraat is weer mooi versierd. Bij kerst horen ook de kerstkaarten. We vragen ouders en kinderen
nadrukkelijk kerstkaarten niet op school te geven. Dit vooral om teleurstellingen te voorkomen. Stuur
ze op, of geef ze thuis af. Wij danken u alvast voor uw medewerking.

Schoolfruit; herhaling
Van 11 november tot en met 17 april doen wij met de Alfrink school mee aan het EUSchoolfruitprogramma. De kern van het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is het gezamenlijk
eten van groenten en fruit in de klas. Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om
verschillende soorten groenten en fruit te eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook leuk!
De kinderen krijgen op drie dagen (dinsdag, woensdag en donderdag) in de week een portie groente of
fruit uitgereikt tijdens de 10.00 uur pauze om in de klas op te eten.
De levering voor iedere week is de vinden op onze schoolsite onder het kopje nieuws
https://alfrinkneede.nl/nieuws-2/schoolfruit/. Daarnaast staat deze ook op het bord in iedere klas. We
hopen natuurlijk dat u ook op de andere dagen van de week gezonde tussendoortjes meegeeft!
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Stagiaires
In de vorige nieuwsbrief zijn twee stagiaires in de kleutergroepen aan u voorgesteld. Ook zijn er twee
stagiaires in groep 3 en groep 5/6 gestart, genaamd Sarah .. en Britt Klein Braskamp. Hieronder stellen
alle stagiaires zich aan u voor.
Sarah Vredenberg
Hoi, mijn naam is Sarah Vredenberg. Ik ben 16 jaar oud en kom uit Rekken.
Ik loop stage bij Anne en Debby in groep 3 als onderwijsassistent. Ik zit in mijn 1e jaar van het MBO, ik
volg de opleiding bij het Graafschap College in Groenlo. Ik loop met plezier stage, ik vind het erg leuk om
de kinderen te zien ontwikkelen en zien dingen te begrijpen. Groep 3 is nu erg druk met het leren van
letters en daarmee te lezen, ik vind het dan leuk om te zien hoe snel ze dingen oppakken en de letters
onthouden.
In mijn vrije tijd doe ik aan wedstrijdzwemmen, dat doe ik ongeveer 2 uur per week. Ook geef ik
daarnaast zwemtraining aan kinderen van 5 t/m 14 jaar, dat doe ik 2 uur per week.
Britt Klein Braskamp
Hallo, ik ben Britt Klein Braskamp ben 16 jaar en woon in Noordijk. Ik ben bezig met de opleiding
onderwijs assistent 1e jaar en mag hier op de Alfrinkschool stage lopen. Op dinsdag en woensdag loop
ik stage bij groep 5/6 bij juf Laura t/m einde schooljaar. We zullen elkaar hier vast tegenkomen!
Groetjes Britt Klein Braskamp
Soraya Wassink
Hallo, ik ben Soraya Wassink uit Neede. En ben 17 jaar oud.
Mijn hobby is scouting en daarmee organiseer ik veel binnen scouting Neede voor de jongere
jeugdleden. Ik doe de opleiding dienstverlening, helpende zorg en welzijn op niveau 2.
Dit doe ik op het Graafschap College in Groenlo.
Ik loop nu stage bij de Kardinaal Alfrink school bij groep 1/2a en ik vind het erg leuk.
Later wil ik namelijk ook kleuterjuf worden en daar ben ik nu naar toe aan het werken/leren.
Aileen Heuverhorst
Hallo, mijn naam is Aileen Heuverhorst. Ik ben 20 jaar oud en woon in Neede.
Ik volg de opleiding Gespecialiseerd pedagogisch medewerker op het ROC van Twente
in Hengelo. Ik zit op dit moment in mijn eerste leerjaar. Ik werk in de ouderenzorg in
Neede bij Livio de Werf, Ik heb hiervoor afgelopen april mijn diploma als
Verzorgende – IG behaald. Mijn hobby`s zijn oppassen op neefjes en nichtjes,
wandelen met de hond, afspreken met vriendinnen en creatief bezig zijn.
Ik ben op de vrijdag afwisselend aanwezig in groep 1/2 A en B en heb ontzettend
veel zin in een leuke leerzame stage periode t/m april!

Alfrinksponsoren

Belangrijke data deze maand:
2 december:

Zwemmen groep 5

5 december:

Sinterklaasfeest

6 december:

Alle leerlingen vrij!

9 december:

Juf Pierrette jarig en
Techniekmiddag groep 7

12 december:

Juf Annemarie Stokkink jarig

16 december:

Techniekmiddag groep 8

18 december:

Kerstknutseldag

19 december:

Alle kinderen om 12.00 uur vrij
Kerstviering op school

20 december:

Start kerstvakantie

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

We gaan Kerstmis vieren.
Hoi jongens en meisjes.
Net als ieder jaar vieren we kerstmis met elkaar.
Ook dit jaar is er voor jullie een speciale
kinderkerstviering.
De kerk wordt mooi versierd, de lichtjes gaan aan,
maar zonder jullie kunnen we natuurlijk geen Kerstmis vieren.
Dus neem je broertjes, zusjes, ouders, familie en vrienden mee, dan gaan
we samen de geboorte van Jezus vieren.
We hopen jullie te zien op 24 december om 18.30u. in de
RK. Mattheuskerk, Grotestraat 88 in Eibergen.
Van harte welkom.
Werkgroep Gezinsviering

