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Vanuit de directie
Beste ouders en verzorgers,
Hierbij ontvangt u van ons het laatste Alfrinkjournaal van schooljaar 2019-2020.
In de afgelopen maanden hebben we te maken gehad met het Coronavirus. Hierdoor hebben we van 16
maart tot 11 mei 2020 ‘Onderwijs op afstand’ gegeven. Ik wil alle kinderen, ouders en medewerkers nogmaals
complimenteren voor de wijze waarop iedereen zich heeft ingezet. Met elkaar hebben we het beste ervan
gemaakt. Van 11 mei t/m 7 juni mochten we weer werken met 50% van de kinderen in de school. Gelukkig
kunnen we het schooljaar in de laatste schoolweken afsluiten met alle kinderen.
We weten dat het Coronavirus op maandag 24 augustus nog niet weg zal zijn. Op dit moment gaan we ervan
uit dat de huidige maatregelen ook na de zomervakantie nog van kracht blijven.
Namens het team wens ik iedereen alvast een bijzonder fijne vakantie. Een periode waarin we mogen
uitrusten en kunnen genieten van de dingen die we mogen ondernemen!
Afgelopen maandag heeft u de groepsformatie voor het komende schooljaar ontvangen.
In de komende twee weken zullen we nog gaan genieten van de musical van groep 8 en enkele ‘kleinere’
activiteiten/beloningen van verschillende groepen. We wensen de kinderen van groep 8 heel veel succes met
het oefenen. We hopen op dinsdag 7 juli met de kinderen van de groepen 5 t/m 7 te mogen genieten van de
musical in het openluchttheater in Eibergen!

Bedankt
Aan het einde van het jaar is een dankwoord aan alle leden van de ouderraad op zijn plaats. Zonder hulp van
de OR zijn veel activiteiten gedurende het schooljaar niet mogelijk.
Wij willen de MR ook bedanken om het afgelopen schooljaar actief te zijn als medezeggenschapsraad en het
kritisch meedenken over het schoolbeleid.
Ook willen we alle ouders bedanken die zich, op welke manier dan ook, zich hebben ingezet voor hulp op onze
school!

Afscheid juf Dagmar
Juf Dagmar heeft dit schooljaarjaar bij ons gewerkt in groep 7. Aan het eind van het schooljaar vertrekt dit
vertrouwde gezicht. Juf Dagmar gaat volgend jaar aan de slag als leerkracht in het speciaal onderwijs. Wij
wensen juf Dagmar heel veel succes op haar nieuwe werkplek en willen haar ontzettend bedanken voor haar
inzet het afgelopen jaar!
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Formatie en groepsindeling
Op maandag 23 juni heeft u een e-mail ontvangen met informatie over de formatie en groepsindeling voor
volgend schooljaar. Hieronder de groepsindeling voor schooljaar 2020-201:

DAGEN →
↓ GROEP

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

1/2A

Annemiek
Luttikhold

Annemiek
Luttikhold

Marian
Wildenborg /
Annemiek
Luttikhold

Marian
Wildenborg

Marian
Wildenborg

1/2B

Stephanie
Geldof

Stephanie
Geldof

Jacqueline
van Oostrum

Stephanie
Geldof

Stephanie
Geldof

3/4

Debby
ZemannHarbers

Debby
ZemannHarbers

Anne Janssen

Anne Janssen

Debby
ZemannHarbers

5/7

Laura Peters

Laura Peters

Laura Peters

Laura Peters

Laura Peters

6

Ellen
Ebbekink

Ellen
Ebbekink

Dilana ten
Hagen

Dilana ten
Hagen

Dilana ten
Hagen

8

Wendy te
Deeseke

Wendy te
Deeseke

Wendy te
Deeseke

Wendy te
Deeseke

Wendy te
Deeseke

OPMERKINGEN

Studieverlof
Annemiek
Luttikhold op
vijf
woensdagen.

Extra:
Martine Tiehuis
– Kleinsman/
Sylvia Ribbers
Verlof:
Jacqueline van
Oostrum
Extra:
Areke Hassink
op maandag
groep 7.
Extra:
Ellen Ebbekink
één dag
werkdruk in
gr. 5 t/m 8.
Extra
Anke Beverdam
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Medezeggenschapsraad
Juf Stephanie zal aan het einde van dit schooljaar na 8 jaar stoppen met de MR. Juf Laura Peters heeft afgelopen
1,5 jaar als vervangend lid (voor juf Martine) deel uit gemaakt van de MR en zal de taak van juf Stephanie
overnemen als officieel lid. Juf Martine zal vanaf volgend schooljaar ook haar taak binnen de MR weer oppakken.
In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat Richard Grevelink na 6 jaar enthousiaste inzet zijn zittingstermijn
beëindigd en wij op zoek waren naar een nieuw ouder MR-lid. Wij kunnen u meedelen dat wij een ouder hebben
gevonden. Zij zal zich hieronder aan u voorstellen.
Wij willen juf Stephanie en Richard bedanken voor hun jarenlange inzet voor de MR van onze school en wij wensen
juf Laura en Yvonne heel veel succes!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hallo allemaal,
Mijn naam is Yvonne Markink en ben trotse moeder van Tessa, Alex en Nikki Koedam. Ik woon samen met Marnix
Koedam in Neede. En ben werkzaam bij Machinefabriek Diepenmaat in Neede als Technisch bedrijfsmedewerker.
Hier werk ik sinds vorig jaar Maart met veel plezier.
Onze kinderen gaan met veel plezier naar de Alfrinkschool. Tessa zit momenteel nog in Groep 5 en is 8 jaar, Alex zit
in Groep 3 en is net 7 jaar geworden. Nikki is onze jongste en zit in 0/1 B en is 4 jaar.
Samen met Marnix zijn we de laatste jaren erg druk om ons mooie huis te verbouwen. Het leeuwendeel van dit
werkt wordt uitgevoerd door Marnix, maar we gaan zo langzamerhand de afwerkfase in en hopen het huis aan het
einde van dit jaar te kunnen bewonen. In mijn vrije tijd vind ik het erg leuk om een balletje te slaan op de
Padelbaan. (Padel is een kruising tussen tennis en squash). En verder wordt de tijd gevuld met kids en al hun
activiteiten. Die nu allemaal weer beginnen op te starten.
De MR heeft mij benaderd om lid te worden van de medezeggenschapsraad op onze mooie school. Na een kop thee
met Lieke Klein Severt te hebben gedronken was ik om. Ik neem het stokje na de zomervakantie over van Richard
Grevelink. Hij heeft dit 6 jaar met verve gedaan. Waarvoor van mijn kant hartelijke dank!
Samen met Juf Martine, Juf Laura, Lieke en ikzelf gaan we er wat moois van maken en hoop ik dat onze school een
fijne plek mag blijven voor iedereen!
Groetjes Yvonne

Hoofdluis
LUIZENMOEDERS/VADERS GEZOCHT!!!
De ploeg met luizenmoeders heeft versterking nodig voor volgend schooljaar. Ben je in de mogelijkheid en wil je
een aantal keren per jaar de kinderen van de Alfrinkschool controleren op hoofdluis geef dan je naam door aan
Wendy Vogt (moeder Sam Vogt groep 5) of aan Juf Areke (a.hassink@keender.nl). Je werkt samen met een aantal
ervaren moeders, je krijgt alles perfect uitgelegd.
Tevens gaat Diana Brunsveld ons verlaten als coördinator Luizencontrole. Wij willen haar bedanken voor haar inzet
de afgelopen jaren! Wendy Vogt zal haar taak overnemen.
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Belangrijke data:

3 juli:

juffendag

6 juli:

zwemmen groep 5

7 t/m 10 juli:

papiercontainer bij school

7 juli:

musicalavond

10 juli:

laatste schooldag

11 juli:

vakantie t/m 23 augustus
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