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Welkom nieuwe leerlingen! 
De volgende nieuwe leerlingen starten binnenkort op onze school:  

In groep 1/2a Sylla en Enzo en in groep 1/2b Nikki en Mick. 

 

Wij wensen deze leerlingen een fijne tijd bij ons op school! 

 

Onderwijsstaking 

Zoals eerder aangekondigd zal onze school op donderdag 30 januari en vrijdag 31 januari gesloten zijn i.v.m. 

de onderwijsstaking. Er is door eerdere acties al veel veranderd. Toch blijven structurele investeringen achter 

en loopt het lerarentekort op. Het primair onderwijs moet een aantrekkelijke sector worden om in te werken: 

met normale werkdruk en passende salarissen. Wij maken ons grote zorgen om de toekomst van ons mooie 

vak en vinden dat de kinderen meer verdienen! Daarom laten wij op 30 en 31 januari onze stem horen.  

Als ouders kunnen jullie de acties ook ondersteunen door onderstaande petitie te ondertekenen: 

https://petities.nl/petitions/onderwijspetitie 

 

 

Tienminutengesprekken 

In de week van 17 tot 21 februari staan de oudergesprekken gepland naar aanleiding van het rapport. Door 

de Carnaval worden er 21 februari geen gesprekken ingepland. We maken gebruik van de vrijdag ervoor, 

namelijk vrijdag 14 februari. De lijsten om in te schrijven zullen vanaf 3 februari in school hangen. Groepen 

1/2 hebben de lijsten bij hun eigen klas hangen. De lijsten voor groep 3 t/m 7 zullen op de kast bij groep 3 te 

vinden zijn.  

Wij hebben het als erg prettig ervaren dat de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 aansluiten bij de 

gesprekken. Bij deze willen wij dan ook vragen om uw kind mee te laten komen met het gesprek. Mochten 

er zaken zijn die u liever zonder uw zoon/dochter bespreekt kunt u dit vooraf aangeven bij de 

groepsleerkracht. 

 

https://petities.nl/petitions/onderwijspetitie
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Terugkoppeling inspectiebezoek 

Op dinsdag 21 januari 2020 heeft de inspectie een bezoek gebracht aan onze school. Normaal gesproken komt 

een inspectie eenmaal per vier schooljaren op bezoek. De inspectie voert of een ‘groot’ onderzoek uit of een 

‘thematisch’ onderzoek. Op 21 januari heeft de inspectie bij ons een thematisch onderzoek afgenomen. De 

inspectie heeft het onderdeel didactisch handelen bekeken.  

 

Wij zijn de dag begonnen met het laten zien waar we als school voor staan. Juf Areke (onze intern begeleider) 

heeft een presentatie gehouden over onze kwaliteiten, ambities en leerpunten. Vervolgens zijn Areke Hassink 

en Pieter Olthof in gesprek gegaan met de inspecteur. Daarna hebben we in vier groepen een lesbezoek 

gebracht. We hebben mooie lessen gezien waar het didactisch handelen van goed niveau was. Vervolgens 

hebben we de lessen besproken met de inspecteur. Karen Bornerbroek (kwaliteitsmedewerker Keender) was 

ook bij dit gesprek aanwezig. Tenslotte hebben we de lessen besproken met de vier leerkrachten waar we de 

lessen hebben bekeken. De inspectie geeft ons terug dat onze presentatie goed overeen komt met de lessen 

die we in de praktijk hebben gezien. In alle groepen wordt er goed les gegeven. Tevens werken de kinderen in 

alle groepen goed samen tijdens de samenwerkingsopdrachten. Tijdens de lessen hebben de leerkrachten de 

doelen goed benoemd en kregen de leerlingen goede feedback. 

 

In de komende periode gaan we werken aan de volgende aandachtspunten:  

• Bespreken van de visie op onderwijs in de groepen 1 t/m 3 

• Hoe kunnen we onze meerbegaafde leerling meer uitdagen e/o aandacht geven? 

• Hoe kunnen we onze feedback op de leerstrategieën verbeteren? 

We kijken terug op een geslaagd inspectiebezoek! 

 
 

Schooltijden continurooster 

Op maandag 20 januari 2020 heeft de MR van onze school de uitslag van de peiling van het continurooster 

doorgenomen. Binnen onze school hebben we 87 gezinnen met kinderen in groep 1 t/m 6. 

We willen alle 76 gezinnen (= een respons van 87%!) bedanken die het formulier hebben ingeleverd! Van deze 

76 ingeleverde formulieren stemmen 70 gezinnen voor het huidige lesrooster. Er zijn 6 gezinnen die gestemd 

hebben op het 'vijf-gelijke-dagen-model'. De MR heeft op dezelfde avond advies uitgebracht richting de 

directie van de school. Pieter Olthof neemt als Interim Directeur het advies over. Dit betekent dat we vanaf 1 

augustus 2020 het huidige lesrooster continueren. Voor de komende drie schooljaren zal dit het lesrooster zijn 

van de Alfrinkschool. We hopen u door middel van dit bericht tijdig te hebben geïnformeerd. 

 

Vriendelijke groet, 

Pieter Olthof – Interim Directeur 
 

 
 

 

 

 

 



 

Carnaval 

Vrijdag 21 februari vieren wij carnaval op de Alfrinkschool. Evenals eerdere jaren willen we dit ’s middags met 

de kinderen van groep 5 t/m 8 in de SEN-tent vieren.  

• Op vrijdag 21 februari verwachten wij alle kinderen om 9.00 uur op school.  

• Heeft u op vrijdag 21 januari van 8.30-9.00 uur opvang nodig dan horen wij dit graag en houden wij hier 

rekening mee. Juf Wendy kan de kinderen opvangen.  

• Deze dag mag iedereen verkleed op school komen. 

•  ’s Morgens is er een gezellig carnaval programma op school voor alle groepen.  

• De kinderen van groep 0 t/m 4 zijn vrijdag om 12.00 uur vrij.  

• De kinderen van groep 5 t/m 8 nemen een eigen lunchpakket mee en vieren ’s middags tot 14:30 uur 

Carnaval in de SEN-tent samen met de kinderen van de Dr. Ariëns Daltonschool en de Needse 

hoogheden. 

• De carnavalscommissie van de SEN en van de scholen zorgen voor de invulling van dit programma.  

• De kinderen van groep 0 t/m 4 zijn deze middag ook van harte welkom  

onder begeleiding van een volwassene.  

• Na het feest in de tent lopen we met de groepen weer terug naar school. 

Hier kunnen de kinderen dan vanaf 14.30 uur worden opgehaald 

of de kinderen gaan vanuit daar zelfstandig naar huis. 

 

We hopen er met z’n allen een feestelijke en gezellige dag van te maken!  

 

 

Terugkoppeling studiedag Thinking for Learning. 

Afgelopen maandag 13 januari heeft het team een studiedag gehad over T4L. Dit is het tweede leerjaar voor 

ons, we hopen dat wij aan het einde van dit schooljaar allen de certificering van T4L mogen ontvangen. In de 

klassen zijn de leerlingen volop bezig met T4L in verschillende thema’s die aansluiten bij de interesses en  de 

belevingswereld. De leerkrachten oefenen ook hun T4L-skills en leren hierdoor meer de taal te spreken die 

past bij de T4L houding. 

 

Hoe zien wij dit in de klassen terug? Alle groepen krijgen nu de zaakvakken in verschillende thema’s 

aangeboden. Met gebruik van de methode BLINK, zorgen wij ervoor dat alle doelen van de zaakvakken aan 

bod komen in de lessen.  

 

Opbrengst kerstmarkt 

Afgelopen jaar hebben wij voor het eerst een kerstmarkt georganiseerd, dit was een groot succes.  

De kinderen hebben hard gewerkt om bij de kerstmarkt een mooi werkje te verkopen. Daarnaast hebben wij 

aan het begin van dit schooljaar ook (overbodig) meubilair verkocht. 

De opbrengst van beide verkopen gaat naar verfraaiing van ons schoolplein. 

We hebben al het geld geteld en het totale bedrag is uitgekomen op……€339,50!! 

Alle kopers van harte dank voor jullie bijdrage en tevens de vrije gift! 

 

We gaan komende tijd kijken naar hoe dit geld ingezet kan worden voor het schoolplein.  

 

 

Schooljaar 2019-2020  
nummer 06  |  31 januari 2020 
  



 

Vakantierooster 2020-2021 

Enige tijd geleden is het vakantierooster van de scholen in Neede vastgesteld. In onderstaande ontvangt u van 

ons het vakantierooster van komend schooljaar. Naast onderstaand rooster zullen er in 2020-2021 nog enkele 

studiedagen worden ingepland. Deze worden later dit schooljaar met u gedeeld. 

 

herfstvakantie 19-10-2020 tot en met 23-10-2020 

kerstvakantie 21-12-2020 tot en met 01-01-2021 

voorjaarsvakantie 22-02-2021 tot en met 26-02-2021 

2e Paasdag 05-04-2021   

meivakantie incl. 

Koningsdag 26-04-2021 tot en met 07-05-2021 

Hemelvaart & vrijdag 13-05-2021 tot en met 14-05-2021 

2e Pinksterdag 24-05-2021   

zomervakantie 12-07-2021 tot en met 20-08-2021 

 

 

Herhaling: 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 

bespreekt. Goed of fout is niet belangrijk in deze setting. Iedere 

ouder doet het op zijn/haar manier en daar kunnen anderen 

weer van leren. 

 

Opgave via m.wildenborg@keender.nl  
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Open huis woensdag 4 maart 2020; zeg het voort! 
 

Op woensdag 4 maart houden wij van 9:00 uur tot 12:00 uur ons jaarlijkse open huis. Tijdens de open  

ochtend kunnen nieuwe ouders met hun kind de sfeer ervaren op de Alfrinkschool en eventueel in gesprek  

gaan met leerkrachten en kinderen over het onderwijs, de cultuur en de dagelijkse gang van zaken. Het is een  

leuk moment om een kijkje te nemen op onze school.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welkom nieuwe leerlingen! 

Als uw kind voor 1 augustus 2021 4 jaar wordt dan kunt u uw kind aanmelden. 

 

Hoe gaat dit? 

U kunt een afspraak maken met Pieter Olthof (Interim Directeur). Dit kan zowel via de mail 

(directie@alfrinkneede.nl) als telefonisch (0545-292686).  

Wellicht kunt u deze informatie ook melden bij buren/kennissen en familie die van plan zijn hun zoon of 

dochter bij ons aan te melden of op zoek zijn naar een leuke en goede school.  

 

De afspraak is dat de kinderen de dag na hun 4e verjaardag daadwerkelijk naar school gaan. 

Voorafgaand aan de 4e verjaardag mogen kinderen op school wennen. De wenafspraken worden met de 

leerkracht gemaakt. Vier weken voor de zomervakantie zullen er geen nieuwe leerlingen instromen.  

Voor het huidige schooljaar betekent dit het volgende: Kinderen die tussen 15 juni 2020 en de 1e schooldag 

van het nieuwe schooljaar vier jaar worden, gaan starten na de zomervakantie. Deze kinderen zullen voor de 

zomervakantie uitgenodigd worden voor één wenmoment in de laatste schoolweek voor de zomervakantie. 

 

mailto:directie@alfrinkneede.nl


Alfrinksponsoren 

Ouderraad 

 

 

Maarten Vogt Bouw 

en Advies 

 

 

 

 

 

 
 
 
Alfrinkschool Neede   Tel.nr. 0545-292686 
Koordsteeg 11     www.alfrinkneede.nl   
7161 WP Neede   Volg ons ook op Facebook           

  

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 

10-14 februari Adviesgesprekken groep 8 

14 februari 1e rapport 

17 februari Techniek groep 8 

14-20 februari 10-minuten gesprekken 

19 februari OpvoedParty 

21 februari Carnaval op school 

22 februari Kinderoptocht Carnaval 

24-28 februari Voorjaarsvakantie 

 

Maart 

3-6 maart Papiercontainer 

4 maart Open dag 

16 maart Zwemmen groep 5 

17 maart Juf Dilana jarig 

25 maart Toneelmiddag 

31 maart Meneer Harrie jarig 

 

 

Belangrijke data: 

http://www.alfrinkneede.nl/


 


