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   Vanuit de directie 
 

Beste ouders en verzorgers, 

 

Hierbij ontvangt u het Alfrinkjournaal voor de maand september. 

We hebben met de kinderen een fijne start van het schooljaar gemaakt. 

In onze Gouden Weken (eerste weken van het schooljaar) besteden we extra tijd en aandacht voor de 

groepsvorming. We gebruiken hiervoor de startweken van de Kanjertraining. 

 

In de andere bijlage heeft u vanmorgen de jaarkalender ontvangen. 

Op 7 september staat de informatieavond gepland. Als team hebben we afgesproken dat alle groepen op 7 

september de volgende informatie met u gaan delen: 1. Een sfeerimpressie van de groep d.m.v. foto’s     

2. Informatie betreffende de groep. Deze informatie kan op gedeeld worden d.m.v. een powerpoint, een A4 

met informatie of d.m.v. een filmpje waarin de leerkracht de informatie met u deelt. 

In de week van 21 september willen we graag met u als ouders en verzorgers in gesprek. De leerlingen van de 

groepen 5 t/m 8 zijn aanwezig bij deze startgesprekken. Via de leerkracht hoort u op welke wijze we de 

gesprekken gaan inplannen. Hierbij vragen wij alle ouders om de bijlage met vragen (vanuit een hand) ter 

voorbereiding op het gesprek uiterlijk 18 september te mailen naar de leerkracht van uw zoon of dochter.  

 

Graag vraag ik uw aandacht voor de verkeersveiligheid rond de school. Als school zullen we de gele ‘poppen’ 

weer op de stoep gaan plaatsen. We vragen u dringend om uw auto niet in de Koordsteeg te parkeren. Het is 

belangrijk dat zowel ouders als kinderen ‘rust’ en ‘overzicht’ hebben bij het oversteken van de straat. Mocht u 

langere tijd met een groepje ouders willen praten, dan vragen wij u om een rustig gedeelte in de straat op te 

zoeken, zodat we de 1,5 meter afstand tussen volwassenen kunnen blijven hanteren. 

 

Op 1 september 2020 zal de benoemingsadviescommissie voor het eerst bij elkaar komen. Samen met het 

team zal er een profielschets en een advertentie opgesteld gaan worden voor de werving en selectie van een 

nieuwe directeur.  

 

Hartelijke groet namens het team, 

Pieter Olthof – Interim Directeur  
 

 

 



 

Welkom! 

We vinden het fijn om te zien en te merken dat de 12  nieuwe leerlingen al beginnen te 

wennen aan onze school! Mocht u als nieuwe ouder of verzorger vragen of opmerkingen 

hebben, dan bent u van harte welkom om uw vraag aan de leerkrachten te stellen!  

Groep overstijgende vragen mag u uiteraard ook aan Pieter Olthof stellen.  

                                                                                                  

Vakantierooster 2020-2021 (herhaling) 
Studiedagen: 2 september 2020, 10 december 2020, 12 februari 2021 en 8 juni 2021 (Alle leerlingen VRIJ!) 

Werkmiddagen medewerkers van groepen 1 en 2: 29 september, 25 november, 4 februari en 19 april (Groepen 1 

en 2 zijn op die middagen om 12.00 uur vrij!)  

Extra vrije dagen groepen 1 en 2: 16 t/m 18 juni 2021 

 

 

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 

Luizen 

Voor komend schooljaar is de luizencommissie op zoek naar versterking. De commissie heeft als belangrijkste taak 

het luizen- en netenvrij houden van de kinderen op de Alfrinkschool. Luizen kunnen zich dan niet verder 

verspreiden binnen de school.  

Mocht je interesse hebben om aan te sluiten bij deze werkgroep of wil je meer informatie, laat het ons dan weten. 

Je kan dit melden bij Wendy Vogt (moeder Sam Vogt, groep 6) of Areke Hassink (a.hassink@keender.nl) 

 

Vanuit de MR 

De MR-vergaderingen voor het schooljaar 2020-2021 staan weer gepland. U kunt deze terugvinden op de 

schoolkalender. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u dit jaar terecht bij Lieke Klein Severt, Yvonne Markink en 

de leerkrachten Martine Tiehuis-Kleinsman en Laura Peters.  U kunt ons ook altijd mailen op mr@alfrinkneede.nl 

Samen maken we er weer een mooi schooljaar van! 
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Opleidingsschool stagiaires  
 

Vanaf dit schooljaar is onze school een opleidingsschool voor stagiaires die de Pabo-opleiding volgen op het Saxion 

in Deventer. Daarnaast lopen ook stagiaires onderwijsassistent van het ROC en leerlingen van het Assink stage bij 

ons. Juf Stephanie zal alle stagiaires gaan begeleiden.  Wij zijn blij dat wij dit schooljaar zo veel extra handen en 

begeleiding in onze groepen zullen hebben. 

 

Jasper Veltkamp (Pabo) zal stage lopen in groep 6, Anke Beverdam (Pabo) in groep 8, Malissa te Hofstee 

(onderwijsassistent) in groep 5-7, Soraya Wissink (zorg en welzijn) in groep 3-4 en Demi Bolster (Assink) in groep 1-

2b. In de tweede helft van het schooljaar zullen Reza Eppink en Melanie Redekker (onderwijsassistent) stage bij 

ons lopen. We wensen hen allemaal heel veel succes en werkplezier op onze school.  

 

Hieronder stellen enkele stagiaires zich voor… 

 

Malissa te Hofstee 

Mijn naam is Malissa en ben 21 jaar oud. Ik woon in Neede en doe de opleiding  

onderwijsassistent niveau 4 op het ROC van Twente in Almelo. Ik loop nu voor mijn  

examenjaar stage op de Alfrink school in de combinatie groep 5/7. Ik ben super  

enthousiast  hierover en ben benieuwd wat dit jaar mij gaat bijbrengen ! Groetjes Malissa  

            

Anke Beverdam 

Anke Beverdam (groep 8) is als onderwijsassistent voor 28 uur in de week binnen onze school  

aan het werk. Voor 1 dag in de week zal Anke naar haar opleiding gaan. 

 

Mijn naam is Anke Beverdam, ik ben 21 jaar en ik woon in Lochem. Dit schooljaar ben ik  

werkzaam als onderwijsassistent in groep 8, daarnaast volg ik de deeltijd PABO en loop ik  

ook mijn stage in groep 8. Ik heb er zin in om samen met groep 8 en juf Wendy een  

leerzaam en leuk schooljaar te hebben!! 
 

Kinderpostzegels 

In de week van 23 september doen we met groep 7 en 8 weer mee aan de jaarlijkse Kinderpostzegel actie. Alle 

kinderen krijgen in deze week op school uitleg hierover en alle benodigde materialen mee. Het doel voor dit jaar is 

‘Geef een veilig thuis’. De kinderen kunnen dit jaar voor het eerst ook digitaal ‘langs de deuren gaan’. Wij wensen 

onze leerlingen heel veel plezier en succes! 
 

Eten en drinken op school - traktaties 

Voor tussen de middag willen graag de afvalberg beperken. Wilt u zoveel mogelijk gebruik maken van een 

broodtrommel en een drinkbeker?  In iedere klas staan bakken voor het eten en drinken. De bekers en trommels 

kunnen door de kinderen zelf in een bak worden geplaatst. Deze worden daarna in de koelkast gezet.  

Ook mag er weer getrakteerd worden in de klas. Kinderen brengen zelf de traktatie mee naar binnen. Het hoeft 

niet voorverpakt, het kind dat jarig is, deelt zelf de traktatie uit aan de andere kinderen in de klas. We gaan er 

vanuit dat u als ouders kijkt wat gezond is en wat bij uw kind past! 
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Muziekles 
Donderdagmorgen start juf Margo weer met de muzieklessen in de groepen 1 t/m 5. Ze komt om de week bij ons 

op school. De andere weken (en in de overige groepen) geven we zelf muziekles m.b.v. de methode 123 zing. 

Hiervoor krijgt u binnenkort een inlogcode van de groepsleerkracht, zodat uw kind thuis ook de geleerde liedjes 

kan laten horen. 
 

Creatieve vakken 

Voor de teken- en handvaardigheidslessen gebruiken we de nieuwe methode “laat maar zien”. Deze methode is 

vooral gericht op het proces (dus veel schetsen, veel uitproberen en veel beeldmateriaal laten zien ). 

Voor de onderbouw zijn wij op zoek naar dunne houten plankjes waarmee de kleuters kunnen zagen en timmeren. 

Alle dunne hout is welkom!  
 

Beweegwijs 

Dit schooljaar hebben alle leerlingen van groep 3 t/m 8 één of twee keer gymles  

in de gymzaal aan de Oranjelaan. Daarnaast hebben de leerlingen op maandag  

en woensdag in de pauzes Beweegwijs op het grote plein. Dit houdt in dat er  

verschillende spellen worden klaargezet. Deze worden begeleid door juf Kim  

van Beweegwijs en door kinderen van groep 8 ‘de juniorcoaches’. Deze spellen  

worden in de gekleurde vakken gespeeld. Ieder vak heeft een bepaalde betekenis.  

Ook zijn er extra momenten ingepland voor iedere groep om met de klas  

bepaalde spellen te spelen op het plein. De groepen zijn ongeveer één keer in  

de 3 a 4 weken aan de beurt.  
 

Toelichting op begrippen vanuit de jaarkalender 

Vanmorgen heeft u van ons per mail de jaarkalender voor 2020-2021 ontvangen. 

We zullen enkele woorden en begrippen nader toelichten: 

• De Gouden weken: In de eerste zes schoolweken werken we aan de groepsvorming. We gebruiken 

hiervoor de startweken van de Kanjertraining. Met allerlei spelletjes en oefeningen leren de kinderen 

elkaar goed kennen. 

• Koekeloeren: We zijn een opleidingsschool en staan ontvangen regelmatig studenten. Op bepaalde 

momenten in het jaar zijn er snuffelstages en mogen studenten in de school ‘koekeloeren’. 

• GMR: De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Keender. Een afvaardiging vanuit de MR gaat 

naar de GMR. 

• Toneelmiddag: Op twee middagen presenteren kinderen iets met een groepje of een groep. Mits het qua 

Coronamaatregelen mag, zijn ouders normaal gesproken van harte welkom. 

• Presentatieavond: We presenteren de nieuwe formatie voor het volgende schooljaar. Tijdens die avond 

horen alle ouders wat de plannen zijn en weten ze welke juf of meester de kinderen in 2021-2022 gaan 

krijgen. 

• Ouderhulp. Normaal gesproken hebben we veel ouders in de school die ons helpen. In verband met de 

Coronamaatregelen, verloopt dat de komende maanden anders. Via de nieuwe Parro-app ontvangt u 

berichten waarin wij hulp vragen voor bepaalde activiteiten. 

 

Schooljaar 2020-2021 
nummer 2  |  28 augustus 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Alfrinksponsoren 

Ouderraad 

 

 

Maarten Vogt Bouw 

en Advies 

 

 

 

 

 

 
 
 
Alfrinkschool Neede   Tel.nr. 0545-292686 
Koordsteeg 11     www.alfrinkneede.nl   
7161 WP Neede   Volg ons ook op Facebook           

 

 

31 augustus  Luizencontrole 

1 september  Oud papier t/m 4 september 

2 september  Studiedag team – alle kinderen vrij 

3 september  MR-vergadering 

7 september  Zwemmen groep 5 

8 september  OR-jaarvergadering 19.00 uur (schoolplein) 

14 september  Techniek groep 7 

21 september  Juf Ellen Jarig 

23 september  Juf Areke jarig 

 

Belangrijke data: 

http://www.alfrinkneede.nl/


 


