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Vanuit de directie 
 

Beste ouders en verzorgers, 

 

Inmiddels gaan we na de zomervakantie alweer vijf weken naar school. We vinden het fijn om te melden dat 

alle groepen op een plezierige wijze aan het werk zijn. Binnen de school ervaren kinderen en medewerkers ‘rust 

en stabiliteit’.  

 

We willen jullie als ouders en verzorgers bedanken voor uw inbreng tijdens de startgesprekken. Als team 

vonden we het bijzonder prettig om jullie weer in school te mogen ontvangen. De kinderen van groep 5 t/m 8 

stonden tijdens de startgesprekken zelf centraal. Aan de hand van een ingevulde ‘hand’ hebben we een mooi 

en herkenbaar beeld van uw zoon of dochter gekregen. Mocht u in de komende weken vragen hebben over de 

ontwikkeling van uw zoon of dochter, dan staan we als team altijd open voor het maken van een afspraak. 

 

Op 8 september 2020 hebben we tijdens de vergadering van de Ouderraad een financiële update gekregen 

vanuit de penningmeester van de OR. Een deel van de activiteiten in schooljaar 2019-2020 kon in verband met 

Corona niet doorgaan. Hierdoor heeft de OR vorig schooljaar geld overgehouden. We willen dit geld niet op de 

bank- of spaarrekening laten staan. Alle ouders die vorig schooljaar de ouderbijdrage hebben betaald, 

ontvangen voor 2020-2021 korting op de bijdrage voor dit schooljaar.  

 

Zoals u wellicht heeft gelezen hebben we sinds de zomervakantie een nieuwe conciërge. We zijn blij met de 

klussen die meneer Rudy oppakt! Rudy werkt op donderdag de hele dag en vrijdag de halve dag binnen onze 

school. Bij het benoemen van meneer Rudy hebben we op voorhand rekening gehouden met het benoemen 

van een administratief medewerker.  

 

We zijn blij om met jullie te mogen delen dat Mevrouw Inge Lammers-Wildenborg vanaf heden voor 1 dagdeel 

per week in onze school administratieve werkzaamheden uit gaat voeren.  

 

Gedurende de eerste twee weken van de maand oktober zullen sollicitatiegesprekken plaatsvinden voor een 

nieuwe directeur. We wensen de benoemingsadviescommissie veel plezier en wijsheid toe! 

 

Hartelijke groet namens het team, 

Pieter Olthof – Interim Directeur  

 

    

 



 

Interne vertrouwenspersoon 

Voor problemen en/of klachten moet er in de school iemand zijn die je kunt vertrouwen, die naar je luistert en 
je advies geeft. Vaak is dat in eerste instantie de groepsleerkracht, de IB-er of de directeur. Maar ligt de klacht 
gevoeliger (persoonlijke problemen, pesten, ongewenste omgangsvormen, discriminatie) dan kunt u terecht bij 
de interne vertrouwenspersoon van de school. Op onze school is juf Stephanie Geldof de interne 
vertrouwenspersoon. 

 
Een interne vertrouwenspersoon is er voor leerlingen, ouders maar ook voor personeel en stagiaires. De 
vertrouwenspersoon garandeert vertrouwelijkheid in de gesprekken maar er is wel een meldcode als het gaat 
om kindermishandeling, kindermisbruik, verwaarlozing en fysiek geweld. 
 
U kunt haar altijd bellen voor een afspraak of mailen op s.geldof@keender.nl 
 

 

Even voorstellen… 

Jasper Veltkamp: eerstejaars PABO-student  

Mijn naam is Jasper Veltkamp en ik ben 21 jaar oud. Ik woon in Markelo. Ik heb een jaar geleden mijn 

Onderwijsassistent niveau 4 diploma behaald en volg nu  op maandag de deeltijd PABO opleiding op het Saxion 

in Deventer. Daarnaast werk ik op dinsdag en woensdag als onderwijsassistent op de Beatrixschool in Harfsen. 

Op de Alfrinkschool loop ik op donderdag en (soms) vrijdag stage in groep 6. Hier heb ik het tot nu toe erg naar 

mijn zin en volgens mij ga ik een erg leuk schooljaar tegemoet! 

 Groetjes Jasper 

 

 

Inge Lammersen: administratieve werkzaamheden 

Mijn naam is Inge Lammers-Wildenborg en sinds 1 juni 2015 werkzaam op het bestuurskantoor van Stichting 

Keender.  Ik ben getrouwd met Arjan en samen hebben we 2 kinderen, Marlin (17) en Koen (15). We wonen in 

Haaksbergen. Binnenkort kunnen jullie mij op de Kardinaal Alfrink tegenkomen aangezien ik een paar uur per 

week administratieve taken voor de school ga verrichten. Ik heb er zin in en wie weet treffen we elkaar.  

 

Met vriendelijke groet, Inge 
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Welkom nieuwe leerlingen! 

In groep 1/2 b is Venna gestart. In oktober begint Marit ook op onze school.  

We wensen hen heel veel plezier op de Alfrinkschool! 

                                                                                                  

Schoolfruit 

We zijn weer ingeloot voor het EU-schoolfruitprogramma! Vanaf 9 november krijgt de Alfrinkschool 3 keer per 
week gratis fruit.  Via de app Parro laten we u weten welk fruit er aangeboden wordt. Op deze dagen hoeven de 
kinderen geen fruit van huis mee te nemen naar school. 
 

 

 

Digitale toneelmiddag 

Dit jaar kunnen we door de Corona-maatregelen helaas nog niet samen komen met ouders, kinderen en oma’s 
en opa’s om alle groepen “live”  te zien optreden.  Wij willen de toneelmorgen niet zomaar voorbij laten gaan 
omdat het voor kinderen erg leuk is om samen met de groep te zingen en te dansen!  
Op maandag 12 oktober krijgen alle ouders via de app Parro een filmpje met een optreden vanuit de klas 
toegestuurd!  

 

Gevonden voorwerpen 

Is uw kind iets kwijt geraakt? Deze spullen zijn gevonden! Wij laten deze gevonden voorwerpen tot 2 oktober 

liggen op de tafel in de gang bij groep 3. Daarna gaan ze in de kledingcontainer. 
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Alfrinksponsoren 

Ouderraad 

 

 

Maarten Vogt Bouw 

en Advies 
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4 oktober  Dierendag 

5 oktober  Dag van de leerkracht / Juf Martine jarig 

   zwemmen groep 5 

6 t/m 9 oktober  Papiercontainer bij school 

8 oktober  Juf Annemiek jarig 

12 oktober  MR – vergadering 19u 

17 t/m 25 oktober Herfstvakantie 

26 oktober  Luizencontrole 

27 oktober  Techniek ochtend groep 8 

30 oktober  Alfrinkjournaal 4 

 

Belangrijke data: 

http://www.alfrinkneede.nl/

