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Een fijn, gezond en leerzaam 2020!
Het team van de Alfrinkschool wil via deze weg van de gelegenheid
gebruik maken om alle ouders/ verzorgers te bedanken voor hun betrokkenheid
bij onze school. Wij wensen iedereen hele fijne, gezellige feestdagen en een goed,
gezond en leerzaam 2020 toe!
We beginnen maandag 6 januari om 8.30 uur weer fris aan het nieuwe jaar!

Bedankt!
Graag willen wij de MR leden bedanken voor hun positief kritische houding. Samen met de MR worden
diverse beleidsmatige zaken besproken. De MR is een critical friend en daar zijn wij onwijs blij mee.
De OR neemt ons ieder jaar veel werk uit handen. Ook de afgelopen periode hebben zij weer veel werk
verzet en hulp geboden waar alle kinderen en wij erg blij mee zijn.
Ook de versiercommissie zet zich iedere keer weer in om de school om te toveren naar een mooi thema.
Ontzettend bedankt daarvoor!

Welkom nieuwe leerlingen!
Wij heten van harte welkom op onze school: Sila Altoma in groep 1/2a

Inspectiebezoek
Dinsdag 21 januari zal de onderwijsinspecteur onze school bezoeken. Hij zal een aantal lessen bezoeken
en in gesprek gaan met de directie, IB’er en leerkrachten. Het onderzoek zal gericht zijn op het didactisch
handelen in de klas. Hoe geven we hier als school vorm aan? Wat zijn onze ambities hier in en welke
bevindingen doet de inspecteur hierbij tijdens zijn bezoek?

Studiedag
Maandag 13 januari 2020 is er een studiedag gepland. De kinderen zijn deze dag vrij. Deze dag staat in het
teken van Thinking 4 Learning. In februari zullen wij starten met een nieuw schoolbreed project over
communicatie en media. Iedere groep zal hier weer een eigen invulling aan geven.
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Juf Stephanie
Op donderdag 19 december heb ik, Pieter Olthof, met juf Stephanie contact gehad. Het gaat gelukkig weer iets
beter met2019-2020
haar. Na de kerstvakantie zal juf Stephanie twee ochtenden op arbeid therapeutische basis in groep
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weer bij ons op school zal zijn!

Berichtje van juf Martine
Beste ouders/verzorgers van de Alfrinkschool,
De afgelopen periode heb ik hard gewerkt aan mijn herstel. Ik ben er nog niet maar ben al wel op de goede
weg terug. Ik wil jullie bedanken voor alle steun het afgelopen jaar, dit heeft mij echt goed gedaan!
Vorige week ben ik alle groepen langs geweest en het enthousiasme van de kinderen, dat geeft mij energie om
weer aan de slag te gaan.
Daarom heb ik samen met de bedrijfsarts en Pieter besloten om in week 3 weer een paar uur te integreren.
Hier kijk ik enorm naar uit! Voor nu wens ik jullie allen een hele fijne kerstvakantie toe, goede feestdagen en
een geweldig & gezond 2020.
Vriendelijke groeten,
Martine Tiehuis-Kleinsman

Sporttoernooien
Vrijdag 3 januari doet een deel van groep 7 en 8 mee aan het jaarlijkse
volleybaltoernooi. Woensdag 22 januari vindt een basketbaltoernooi plaats.
Dit is een toernooi voor de meiden van groep 8.
Ze hopen natuurlijk allen op heel veel aanmoediging dus wees welkom.
Wij wensen de kinderen met beide toernooien veel plezier en succes!

Papiercontainer
Op 8 en 9 januari staat de container weer bij de school!
Doet iedereen weer mee? Bedankt namens de kinderen. (zegt het voort)

Staking
De bonden hebben een onderwijsstaking op 30 en 31 januari aangekondigd.
Wanneer wij hierover meer informatie hebben, zullen wij dat met u als ouders delen.
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Office 365
Alle kinderen hebben via school een Office 365 account. Deze is te benaderen via
https://keender.onedrive.com. Wanneer ze hier op inloggen kunnen ze gebruik maken van verschillende
officeprogramma’s. Zo kunnen kinderen werken aan een presentatie, verslag, verhaal o.i.d. Als deze
documenten worden opgeslagen in Onedrive kunnen de kinderen zowel op school en thuis of elders verder
werken aan deze documenten. De leerlingen zijn zelf in het bezit van een inlognaam en wachtwoord.

Tekenwedstrijd Sjors Sportief en Creatief in Berkelland
De tekeningen voor Sjors Sportief en Creatief in Berkelland zijn binnen en dus kan er gestemd worden t/m 13
januari! Van onze school heeft Yoni uit groep 6 een mooie tekening gemaakt. Stemmen op haar kan via de
volgende website: https://www.sjorssportief.nl/tekenwedstrijd?municipality_id=92
Stemt u ook mee??
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Uitnodiging: opvoedparty!
In samenwerking met Maria Krabbenborg van de GGD
organiseer ik een OPVOEDPARTY!
En wel op 19 februari 2020.
Tijd: van 9.30 tot 11.00 uur.
Plaats: Alfrinkschool Neede.
Een OpvoedParty is een bijeenkomst van ongeveer 1.5 uur waar u
in klein gezelschap een gesprek over opvoeding van kinderen
faciliteert. Goed of fout is niet belangrijk in deze setting. Iedere
ouder doet het op zijn/haar manier en daar kunnen anderen
weer van leren. Er is niemand die een ander de les gaat lezen
tijdens een OpvoedParty.

NIVEA: Niet Invullen Voor Een Ander!
Zie een verschil van mening als een kans om van elkaar te leren.
Alle ouders hebben van tijd tot tijd vragen over de opvoeding. Een OpvoedParty is een laagdrempelige
manier van opvoedingsondersteuning waarbij ouders elkaar kunnen ontmoeten om hun kennis en kunde
te delen. Het voordeel is dat ouders niet allemaal zelf het wiel hoeven uit te vinden. Door de
kleinschaligheid (6 tot 10 deelnemers) is er voldoende gelegenheid om ouders persoonlijk te benaderen.
Na een OpvoedParty hebben ouders weer voldoende tips waar ze thuis mee aan de slag kunnen gaan.
Onderwerpen?
Er wordt gebruik gemaakt van het OpvoedPartySpel, waarin aan de hand van kaartjes met
situatieschetsen, uitgangspunten en dilemma's het gesprek als vanzelf op gang wordt gebracht. De
thema's uit het OpvoedPartySpel zijn niet willekeurig gekozen. Ze zijn een samenvatting van 20 jaar
ervaring in het beantwoorden van opvoedingsvragen.
De volgende items kunnen worden besproken.
- Zelfbeeld en zelfvertrouwen;
- Grensoverschrijdend gedrag;
- Communicatie.
U kunt zich natuurlijk al wel vast hiervoor opgeven of info vragen bij:
De kindercoach Marian
m.wildenborg@keender.nl
www.dekindercoachmarian.nl

Actie Schoenmaatje
Goedemorgen allemaal,
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Inloopspreekuur GGD

Actie Schoenmaatje
Goedemorgen allemaal,
Zoals beloofd stuur ik jullie hierbij een aantal foto’s van de schoenendoosactie 2019. Namens de Caritas
Achterhoek wil ik jullie heel hartelijk danken voor jullie bijdrage; mede hierdoor was het weer een succes!
Ik wens jullie allen fijne Kerstdagen en veel geluk in het Nieuwe Jaar!
Met vriendelijke groet,
namens Caritas Achterhoek,
André van Uem

Alfrinksponsoren

Belangrijke data:
Januari
6 januari:

Juf Stephanie jarig
Luizencontrole

7-10 januari:

Papiercontainer

13 januari:

Studiedag, alle kinderen vrij

15 januari:

Proefjesmiddag Assink

20 januari:

MR vergadering

21 januari:

Juf Michelle jarig
OR vergadering 20.00u

27 januari:

Zwemmen groep 5

Februari
3-7 februari:

Inschrijven 10-minuten gesprekken
groep 1 t/m 7

4-7 februari:

Papiercontainer

10 februari:

Zwemmen groep 5
Techniek groep 7

14 februari:

1e rapport

17 februari:

Techniek groep 8

17-21 februari:

10-minuten gesprekken

21 februari:

Carnaval op school

22 februari:

Kinderoptocht Carnaval

24-28 februari:

Voorjaarsvakantie

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

