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Alfrinkjournaal
Corona infobericht
Beste ouders, verzorgers en leerlingen,
Hierbij ontvangt u het Alfrinkjournaal in een heel bijzondere periode van ons leven. In de afgelopen twee
weken hebben we allemaal moeten wennen aan de steeds verdergaande maatregelen om het Coronavirus te
remmen.
Ik begrijp goed dat jullie thuis ook moeten wennen aan het feit dat je hele dagen met je gezinsleden thuis
bent. Bij ons thuis hebben we een dagschema gemaakt en nemen we elke dag kort de dag met onze kinderen
door. We merken dat een ‘vaste’ structuur helpend is om de dag in te delen. Het is voor iedereen helder
wanneer we het volgende gaan doen:
- Opstaan
- Ontbijt
- Start blokje 1 met (t)huiswerk
- Ochtendpauze met fruit
- Start blokje 2 met (t)huiswerk
- Lunch
- Start blokje 3 met (t)huiswerk
- Buiten spelen, muziek maken, gamen, ontspanning.
- Avondeten
- Douchen, voorlezen en naar bed.
Uiteraard maakt ieder gezin zijn eigen keuzes en zijn eigen planning om deze periode door te komen.
Als school doen we ons uiterste best om de kinderen op afstand te kunnen begeleiden in hun ontwikkeling.
Daarbij vragen we veel van ouders en kinderen. Voor dit moment wil ik jullie allemaal (teamleden, ouders en
kinderen) een groot compliment geven voor de inzet die jullie hebben laten zien in de afgelopen twee weken!
Probeer naast het (t)huiswerk ook bewust gezellige dingen te doen. Deze periode zullen we namelijk nooit
meer vergeten. Het zou mooi zijn dat we naast de zorgen die we hebben over onze baan, het inkomen en
onze gezondheid over een paar jaar ook de goede momenten die we met elkaar beleefd hebben kunnen
herinneren.
Ik wens iedereen heel veel sterkte toe om vol te houden en oog te hebben voor de mensen die dat nodig
hebben.
Vriendelijke groet namens het team,
Pieter Olthof – Interim Directeur
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Eindtoets gaat niet door!
Dit jaar is er helaas geen eindtoets voor groep 8. Dit besluit is genomen door de regering, omdat de prioriteit
in het basisonderwijs op dit moment ligt bij de opvang van leerlingen en de organisatie van onderwijs op
afstand. Alle leerlingen van groep 8 hebben in februari al een advies gekregen. Omdat er dit jaar geen
eindtoets is, worden deze adviezen niet meer bijgesteld. Het advies wordt daarom nu voor alle leerlingen
definitief. Op de middelbare scholen wordt volgend schooljaar goed gekeken of de leerlingen op de juiste plek
zitten.

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

Berichtje Kindercoach juf Marian
Beste ouders,
Alles is anders dan anders nu. De situatie verandert bijna elke dag en dat zorgt voor stress.
Kinderen beleven deze periode anders. Ze leven meer bij de dag dan volwassenen. Maar ze kijken ook naar
jullie als ouders. Als ouders relaxed blijven zullen kinderen dat sneller overnemen.
Maar mag je kinderen nu juist geruststellen of mag je ook je zorgen delen? Geruststellen mag natuurlijk, maar
wees ook reëel. Je mag best zeggen dat mama en papa het ook niet weten. Maar dat je hier doorheen moet en
dat het uiteindelijk wel goed zal komen.
Hou als ouder in de gaten wat kinderen mee krijgen op social media over Corona. Er komen de meest heftige
filmpjes en verhalen op internet voorbij. Bekijk eventueel wat dingen samen en praat er over. En beperk de
schermtijd, ook nu. Jonge kinderen moet je echt in bescherming nemen anders kunnen ze angstig worden of
bang. Laat kinderen naast hun schoolwerk tekenen, knutselen en buiten spelen. Het risico is groot dat je heel
erg in je hoofd gaat zitten en dan helpen dit soort dingen om daar los van te komen.
Voor nu wens ik jullie en alle kinderen het allerbeste en laten we hopen dat we elkaar weer snel zullen zien.
Indien u in deze periode een hulpvraag heeft aan gaande uw kind dan kunt u me altijd bellen of mailen.
Bellen op wo/do/vr onder nummer 06-13172404 en mailen naar m.wildenborg@keender.nl
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Belangrijke data:
Op dit moment weten wij nog niet welke activiteiten, excursies en
andere belangrijke zaken door gaan en wanneer. U ontvangt
hierover bericht wanneer er meer bekend is.

Alfrinkschool Neede
Koordsteeg 11
7161 WP Neede

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

Alfrink kiekjes
Een aantal leuke foto’s van de
afgelopen maand

