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Terugblik Carnaval
We kijken terug op een geweldig Carnavalsfeest. Samen met
Prins Carsten en Prinses Cheryl hebben we veel plezier gehad
op school en in de feesttent van Carnavals vereniging NCG de
Vlearmuze. We willen de organisatie enorm bedanken voor
alle inzet en betrokkenheid.

Personeel
Alle ouders van onze school hebben afgelopen week een mail gekregen waarin staat dat juf Pierrette, in
verband met haar loopbaantraject, onze school gaat verlaten. We wensen juf Pierrette alle goeds en
wensen haar veel succes en plezier binnen basisschool Los Hoes in Haaksbergen!
Een berichtje van Pierrette: Dank je wel lieve kinderen, ouders en collega’s voor de fijne tijd en al het liefs.

Vanaf dinsdag 3 maart 2020 begint onze nieuwe collega juf Anke Beverdam.
Als gedreven onderwijsassistent zal zij de leerlingen en leerkrachten van groep 7 ondersteunen.
In de media heeft u al langere tijd gelezen dat er een lerarentekort is. Sinds kort merken we ook in onze
regio dat er niet altijd een leerkracht beschikbaar is bij ziekte of ander verlof. We zullen als team ons
uiterste best blijven doen om de vervanging van teamleden rond te krijgen. Mocht er daadwerkelijk
niemand beschikbaar zijn en er geen andere oplossingen mogelijk zijn, dan zijn we genoodzaakt om
een groep leerlingen een dag thuis te laten werken.

Kinderoptocht zaterdag 22 februari
Zoals ieder jaar zijn enkele vaders al weer druk bezig geweest met de voorbereidingen voor de kinderoptocht
op zaterdag 22 februari in het dorp. Het wordt weer een prachtige optocht! Komt u ook kijken?
De optocht start om 14.00 uur op het Vlearmoesplein!

Schooljaar 2019-2020
nummer 07 | 21 februari 2020

4 maart open ochtend
Woensdag 4 maart is er een open ochtend van 9.00-12.00 uur. Geef het vooral door aan potentiële nieuwe
ouders en kinderen!

Luizenzakken
In de vakantie vindt er een kleine renovatie plaats binnen de school. Gangen worden
geschilderd en een aantal lokalen worden voorzien van nieuwe deuren. Tevens worden
de kapstokken aangepakt en om deze reden hebben wij besloten om de luizenzakken
van de groepen 4 t/m 8 na de voorjaarsvakantie niet meer in gebruik te nemen.
Dit met als reden dat uit recentelijk onderzoek (RIVM) is gebleken dat het gebruiken van
luizenzakken/capes verspreiding van luizen niet tegen gaat. Luizen worden hoofdzakelijk
via haar-haarcontact overgebracht, er zijn weinig aanwijzingen voor verspreiding via de
omgeving. Het RIVM raadt het gebruik van luizenzakken dan ook niet aan.
In de groepen 1 t/m 3 worden de luizenzakken nog weer in gebruik genomen. Dit met als reden dat
leerlingen op deze manier hun spullen bij elkaar kunnen houden, denk hierbij handschoenen, gymspullen
etc. Mochten hierover nog vragen zijn dan kunt u terecht bij Areke Hassink, a.hassink@keender.nl.
Tijdens de hercontrole zijn er in veel klassen neten/luizen gevonden. Zouden jullie de kinderen extra goed
willen controleren in de vakantie. Hopelijk zijn we dan weer snel luis vrij!
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Week van de Lentekriebels
De Week van de Lentekriebels komt er weer aan. In de Week van de Lentekriebels brengen we relationele en
seksuele vorming op een positieve en vrolijke manier onder de aandacht bij kinderen. De lessen sluiten aan bij
de leeftijd en de belevingswereld van de kinderen in de verschillende groepen. In iedere groep zullen we
meerder lessen geven rondom deze thema’s.
Heeft u vragen over deze week, dan kunt u terecht bij de groepsleerkracht.

Info toneelmiddag
Woensdag 25 maart staat er weer een toneelmiddag gepland. Alle groepen zullen een optreden verzorgen
waarbij u vanaf 13.15 uur van harte bent uitgenodigd. Wij vragen u geen foto’s en filmpjes te maken dit i.v.m.
de AVG privacy wet. De leerkrachten zullen foto’s maken welke daarna op Facebook/website te vinden zijn.

Vieringen in de kerk
SPECIALE VIERINGEN VOOR JONG EN OUD
We volgen het kerkelijk jaar met eigentijdse vieringen voor kinderen, waar ook vaders, moeders en opa’s en oma’s zeer welkom zijn.
Deze vieringen zijn voor zowel de Sint Ludger als ook de Sint Paulus parochianen bedoeld.
ASWOENSDAG

woensdag 26 februari 2020 in de H. Calixtusbasiliek in Groenlo om 16.00 uur.
Je ontvangt dan een heus Askruisje!

PALMPASEN
zondag 5 april 2020 in de H. Calixtusbasiliek in Groenlo in de eucharistieviering van
10.30 uur een Palmprocessie voor en door de kinderen en een eigen kinderwoorddienst.
Breng je Palmpasen maar mee.
GOEDE VRIJDAG 10 april 2020 in de H. Bonifatiuskerk in Lichtenvoorde om precies 15.00 uur (stervensuur
van Jezus) een bijzondere viering over de laatste dag in Jezus’ aardse leven en hoe Hij nog steeds leeft!
JONG GELEERD, IS OUD GEDAAN!
We doen ons best om kinderen hun geloof te laten beleven! Doen jullie mee?
We zien jullie graag in deze vieringen. Aanmelden hoeft niet. En het kost ook niets.
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Kindercoaching
Indien u een hulpvraag over uw kind heeft waarbij u de hulp van de kindercoach kunt gebruiken dan kunt u dit
altijd doorgeven aan de leerkracht van uw kind, onze ib-er of rechtstreeks via mij m.wildenborg@keender.nl
5 tips om het gezellig te hebben aan tafel
1 Vaste plekken
Geef ieder gezinslid een vaste plek; zo hoeft er geen discussie meer te zijn over wie op het
fijnste plekje mag zitten. Houd hierbij rekening met welke benen waar willen wiebelen, de
ruimte die iedereen nodig heeft en of je zelf overal bij kan. En zet iedereen op een plek van
oud naar jong, met de klok mee. (zie info hieronder)
2 Roep iedereen pas aan tafel als het eten er al staat
Het lijkt zo handig om de kinderen alvast te roepen terwijl je de aardappelen nog aan het
afgieten bent. Dit zorgt er echter voor dat wanneer ze netjes aan tafel komen, daar niets te
doen hebben. Deze ‘Niet Ingevulde Tijd’ vinden onze kinderen vaak zo vreselijk dat ze kunnen
beslissen om maar niet meer direct aan tafel te komen als je roept.
3 Maak voorspelbaar wat er gegeten gaat worden
“Blééh, spinazie”, roept je zoon als hij aan tafel komt. Elke avond weer hetzelfde liedje. Door
voorspelbaar te maken wat je elke avond gaat eten, geef je de ruimte om er al aan te
wennen. Je zal zien dat er dan minder weerstand is.
4 Bedenk een activiteit voor tijdens het eten
Social talken is vaak lastig voor onze kinderen, zeker na een drukke dag. Tegelijkertijd kan het
zijn dat een kind zich verveelt tijdens het eten. Wat dan wel? Bedenk een manier waarop je
samen de dag door kan nemen, maak plannen voor het weekend of de vakantie, houd een
gesprek over iets wat speelt in de wereld of doe een quiz. Allemaal dingen waar geen
attributen bij nodig zijn maar die je wel helpen om de tijd tijdens het eten in te vullen, iedereen
aan de beurt te laten komen en het samen gezellig te hebben.
5 Maak een afspraak over wanneer je van tafel mag
Besef dat als je kind moet wachten totdat iedereen het eten op heeft, dit zonder een taak
erg lastig kan zijn. Geef hem dan iets wat hij wel kan doen. Mag hij lezen aan tafel? De tafel
alvast afruimen? Het toetje klaar maken?
Eet smakelijk!

Zet iedereen op volgorde van leeftijd aan tafel met de klok mee. Te beginnen met vader, moeder ernaast, oudste kind,
tweede kind, enzovoorts. Gebleken is dat wanneer ieder binnen het gezin zijn eigen plek inneemt dit voor rust en orde zorgt.
In eerste instantie kan dit overigens wel op verzet stuiten. Bijvoorbeeld omdat het jongste kind altijd op de plek van de
oudste zit en diens privileges onbewust overneemt. En dat weer afstaan zal niet altijd gemakkelijk gaan.
Want is het niet zo dat de jongste toch vaak aan het hoofd van de tafel zit en de meeste aandacht krijgt en het dichtst bij
mamma zit omdat het zo handig is met het voederen?
Maar mijn advies: Gewoon doorzetten en experimenteer maar eens met een verschillende setting en kom steeds meer tot
rust. Bovendien verdwijnen eetproblemen, ruzies, slaapproblemen, jaloezie en andere grote en kleine storingen als sneeuw
voor de zon. En als papa een zachtaardige meneer is en hij neemt de plek aan het hoofd van de tafel in, verwondert hij zich
na een poosje hoe het toch mogelijk is dat hij zo makkelijk het gezag kan handhaven
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Belangrijke data:
Maart
3-6 maart

Papiercontainer

4 maart

Open ochtend

16 maart

Zwemmen groep 5

17 maart

Juf Dilana jarig

20 maart

Pannenkoeken bakken Hofmaat groep 8

25 maart

Toneelmiddag

31 maart

Meneer Harrie jarig

April
9 april

Witte donderdag

10 april

Goede vrijdag; vrije dag

13 april

2e Paasdag

14-15-16 april

Eindtoets groep 8

17 april

Koningsspelen

20 april

Zwemmen groep 5

27 april t/m 8 mei

Meivakantie

Alfrinkschool Neede
Koordsteeg 11
7161 WP Neede

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

Een aantal leuke foto’s van de
afgelopen maand

