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Alfrinkjournaal
Beste ouders en verzorgers,
Na een periode van zes weken ‘onderwijs op afstand’ gaan we na de meivakantie een nieuwe fase in.
Als crisisteam hebben we afgelopen woensdag en donderdag ons uiterste best gedaan om alles zo goed
mogelijk te regelen.
Alle benodigde informatie mailen wij gelijktijdig met het verzenden van het Alfrinkjournaal.
Tevens ontvangt u van ons een indeling waarop u kunt lezen wanneer welke kinderen naar school gaan.
We gaan ervan uit dat de ‘nieuwe’ fase duurt van 11 mei t/m 29 mei 2020. Voor ons allen is dit een nieuwe
fase waarin we allemaal weer even op een andere wijze moeten zoeken naar oplossingen.
Uiteraard zijn we heel erg blij om 50% van de kinderen per dag weer te mogen verwelkomen!
We wensen jullie succes en sterkte om ook in deze nieuwe fase de balans te vinden in het werken,
ontspannen en het begeleiden van de kinderen op de dagen dat ze thuis aan het werk of aan het spelen zijn!
Voor dit moment gun ik iedereen een fijne vakantie toe en we denken daarbij aan enkele gezinnen die
zorgen hebben voor hun (soms ernstig) zieke familieleden!
Hartelijke groet namens het team,
Pieter Olthof – Interim Directeur
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Oproep MR ouder gezocht!
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Schoolreisjes
Het jaarlijkse schoolreisje op 27 mei gaat helaas door de Coronacrisis niet door. We zijn nu aan het bekijken
wanneer we dit wel kunnen gaan doen. U hoort zo snel mogelijk van ons wanneer we een nieuwe datum
hebben. Dit kan eventueel eind juni worden ofwel begin van het nieuwe schooljaar.
We houden u op de hoogte. Groet de schoolreiscommissie.

Moederdag
Helaas kunnen we het Moederdag cadeautje niet op school maken.
De kinderen van groep 1/2 hebben daarom allemaal knutselmateriaal in huis gekregen en de bedoeling is dat
de papa’s helpen met het maken van het mooie cadeau voor mama. Dank je wel alvast papa’s dat jullie de
kinderen aan het knutselen krijgen, het massageversje oefenen, de cadeautjes verstopt gaan worden en op
10 mei aan mama kunnen worden gegeven.
De kinderen van groep 3 t/m 8 hebben iets in hun mail gekregen voor Moederdag.
Dat bestand is natuurlijk verboden te lezen voor moeders!
We wensen jullie alvast een hele gezellige Moederdag toe!

Oproep ouders gezocht: Avondvierdaagse
Dit jaar staat de Avondvierdaagse gepland op 8 t/m 12 juni. De voorlopige verwachting dat deze helaas niet
door zal gaan. Maar we hebben wel iets om over na te denken, want de organisatie is op zoek naar nieuwe
ouders van onze school die de huidige organisatie kunnen opvolgen in 2021!
Bij deze dus een

Wie volgt ons op?
We zoeken nieuwe ouders die in de Avond4Daagse-commissie van de Alfrinkschool willen deelnemen en
ons willen opvolgen. Het goede nieuws is dat je eerst gaat samenwerken met ons, alles staat op papier, ons
draaiboek is beschikbaar. We stoppen omdat onze kinderen deze school (2020-2021) gaan verlaten.
Heb je interesse? Stuur even een mailtje naar juf Annemiek a.luttikhold@keender.nl
Groetjes,
Nathalie, Nicole, Janneke en Sabine
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Beweeg Wijs
Namens Beweegwijs ontvangen jullie weer nieuwe thuisfilmpjes. Deze staan deze week in het teken van
Koningsdag.
Het extra filmpje is een programma van een half uur waar de speelbegeleiders van Beweeg Wijs de kinderen
meenemen in een tour door de Achterhoek in het kader van ‘Achterhoek in Beweging’. Bij elke gemeente
heeft Beweeg Wijs een leuk spel bedacht dat passend is voor die gemeente.
Met meerdere filmpjes in totaal biedt Beweeg Wijs de kinderen een afwisselend programma aan om in de
vakantie te doen. Vrijdag 24 april om 9.00 uur is er op Omroep Gelderland een gezamenlijke warming-up
waar alle kinderen uit Gelderland aan mee kunnen doen. Vanaf nu staan de 4 filmpjes online en morgen
vanaf 9.30 uur staat het Koningsspelen filmpje online via de volgende link. https://vimeo.com/user110080833
Namens Beweeg Wijs en het team van de Alfrinkschool wensen wij jullie veel Beweeg plezier!

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.

Bedankt voor jullie lieve berichtjes!
We zijn blij dat we jullie na de vakantie weer zien op school!

Alfrinkschool Neede
Koordsteeg 11
7161 WP Neede
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www.alfrinkneede.nl
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