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Beste ouders en verzorgers, 

 

In de afgelopen drie weken heeft iedereen kunnen wennen om weer naar school te gaan. Fijn om in kleine groepen veel aandacht te 

hebben voor de persoonlijke ontwikkeling van onze kinderen. 

 

In week 23 gaan de A-groepen op woensdag 3 juni en vrijdagochtend 5 juni naar school. De B-groepen gaan op dinsdag 2 juni en 

donderdag 4 juni naar school. 

Zoals u in de media heeft kunnen lezen, gaan de basisscholen op maandag 8 juni weer helemaal open. We verwelkomen alle kinderen 

graag! 

 

De huidige afspraken blijven daarbij gelden. 

Tot de zomervakantie mogen alleen kinderen in de school komen en nemen ouders bij het hek afscheid van hun zoon/dochter. 

We blijven zeer alert op de hygiëne in de school.  

Medewerkers houden 1,5  meter afstand van elkaar. 

Kinderen onderling hoeven geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden. 

Medewerkers proberen zoveel als mogelijk 1,5 meter afstand te houden van de kinderen. 

Alle scholen wordt dringend verzocht om zeer terughoudend te zijn met activiteiten buiten de school. We hebben voor groep 8 een 

externe (buiten) locatie geregeld om de musical op te voeren. Via de leerkracht krijgen de ouders en verzorgers van groep 8 daarover 

bericht. 

 

Fijn om in de laatste schoolweken voor de zomervakantie met onze ‘normale’ groepen te mogen werken. 

Uiteraard is het van groot belang dat iedereen zich blijft houden aan de RIVM-voorschriften. 

Vanaf dinsdag 2 juni willen we de open inloop verkorten. We zullen de open inloop houden van 8.15 tot 8.35 uur.  

 

Tenslotte willen we alle ouders vragen om zelf ook goed de 1,5 meter afstand in acht te houden. In de afgelopen weken zien we buiten 

het hek dat ouders gemakkelijker dichterbij elkaar gaan staan.  

 

Afgelopen week hebben we op een waardige manier afscheid genomen van meneer Harrie. Namens het team willen we jullie 

bedanken voor de mooie bloemen, de stukjes tekst in het gedenkboek en de aanwezigheid op vrijdag 22 mei. Dit heeft ons en de 

familie van meneer Harrie bijzonder goed gedaan. 

In een eerder bericht hebben we gevraagd of er mensen zijn die een ‘overzichtelijke’ tuintaak op zich willen nemen. Mocht u op deze 

wijze iets voor de school willen betekenen, dan horen we dat graag.  

 

Ook in de komende maand zullen we als team ons uiterste best doen om alle kinderen goed te kunnen begeleiden in hun ontwikkeling. 

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan bent u altijd welkom om uw vraag op opmerking te stellen richting onze medewerkers, 

interne begeleiding of ondergetekende.  

De studiedag van dinsdag 23 juni blijft staan. Alle kinderen zijn die dag vrij. 

Als team zullen we ons die dag bezig houden met de volgende onderwerpen: 

- Evaluatie 2019-2020 (Incl. bespreken wat nemen we mee vanuit de Coronaperiode voor het komende jaar). 

- Doelstellingen van 2020-2021 opstellen. 

- Jaarplanning van 2020-2021 doornemen. 

- Taakverdeling werkgroepen 2020-2021 opstellen 

 

Hartelijke groet namens het team, 

Pieter Olthof – Interim Directeur 

Alfrinkjournaal  
 



 

Welkom! 
 

Wij heten van harte welkom op onze school: Esmay, Pim en Lynn in groep 1/2b  en Vince, Beau en Liv in groep 

1/2a. Heel veel plezier op onze school! 

 

Papiercontainer 

Op 3 en 4 juni staat de container weer bij de school. Doet iedereen weer mee?  

 

Preventieplatform Jeugd 

Beste ouders / verzorgers, 

Ook jij en je kind hebben te maken met maatregelen en afspraken in verband met het corona virus. Het 

preventieplatform jeugd (PPJ) voor de gemeenten Aalten, Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk heeft een 

overzicht gemaakt met een aantal linkjes naar websites met informatie en tips om de komende tijd goed met 

elkaar door te komen. Voor kinderen, pubers en ouders.  De info zal regelmatig vernieuwd worden. Neem eens 

een kijkje op https://preventieplatformjeugd.nl/coronavirus-covid-19 

 

Hoofdluis 

 
Beste ouders,  

Omdat er geen luizencontrole op school mag plaatsvinden is het echt van  belang dat ouders dit thuis zullen 

doen. De algemene richtlijn hierin zegt ‘regelmatig controleren’. Wij willen u dan ook vragen uw zoon/dochter 

wekelijks te controleren. Mocht uw zoon/dochter luizen/neten hebben dan willen wij hierover graag ingelicht 

worden.  

Alvast heel erg bedankt. 

 

Namens de luizen commissie, 

Areke Hassink 
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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. 

 

 

 

 

 

 

Belangrijke data: 

http://www.alfrinkneede.nl/
http://www.alfrinkneede.nl/

