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Vanuit de directie
Na een week herfstvakantie genieten we als team ervan om weer volop aan het werk te zijn om jullie kinderen
te begeleiden in hun ontwikkeling!
We doen ons best om de schooldagen voor de kinderen zo normaal mogelijk te laten verlopen.
Wel richten we ons in de school steeds meer op ‘onze eigen groep’ en zijn extra alert op de hygiënemaatregelen.
Daarnaast hebben we regelmatig met de kinderen gesprekken over de gevoelens die ontstaan gedurende deze
Coronaperiode.
Sinds de zomervakantie werken we volop aan de Kanjertraining. Normaal gesproken geeft het instituut voor
Kanjertraining aan het begin van het schooljaar een ouderavond om alle ouders zo goed mogelijk te informeren
over de kanjertraining. We hebben in onze groepen twee posters van de Kanjertraining hangen. Deze posters
staan centraal tijdens de wekelijks Kanjerlessen. We hebben de Kanjertraining gevraagd of ze een online
presentatie willen maken, zodat we u als ouders en verzorgers goed kunnen informeren.
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Kinderboekenweek
We kijken terug op een geslaagde Kinderboekenweek! Het thema was: En Toen? In alle groepen hebben we hier
aandacht aan besteed. In de onderbouwgroepen is er een leuke boekenmarkt georganiseerd. Tijdens de
Kinderboekenweek hingen er ook overal kinderfoto’s van alle leerkrachten aan de ramen van onze school. Alle
leerlingen mochten raden welke leerkrachten op deze foto’s stonden. Een hele klus! De winnaar van deze wedstrijd
was Vera, zij had maar liefst 9 leerkrachten goed geraden! Ze kreeg een mooi leesboek als prijsje.

Sinterklaas
Het lijkt nog lang te duren maar voordat we het weten is het zover en komt Sinterklaas weer naar de Alfrinkschool.
Aangezien Sinterklaas tot de risicogroep behoord willen wij deze dag zo Coronaproof mogelijk laten verlopen. De
volgende aanpassingen hebben wij gedaan;
•

Alle kinderen worden vanaf 8u45 op school verwacht. Onze schooldag begint om 9u00. De schooldag eindigt
wel om 12u00. Mocht het niet lukken om voorschoolse opvang te realiseren voor deze dag laat dit dan weten
aan a.hassink@keender.nl. Wij ontvangen Sinterklaas dit jaar op een andere wijze dan dat jullie gewend zijn.
Kinderen gaan om 8u45 direct de school in en wij verzoeken ouders vriendelijk direct naar huis/werk te gaan.

•

Normaliter zijn ouders welkom bij het Sinterklaasfeest van groep 1&2, dit jaar is dit helaas niet
mogelijk.

•

Informatie wat betreft het halen en brengen van Surprises in de bovenbouw volgt via de leerkrachten van de
groepen 5 t/m 8.

Mochten er nog vragen zijn betreffende deze maatregelen, dan horen wij dit graag.
Namens de Sintcommissie,
Areke Hassink (a.hassink@keender.nl)
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Vanuit de MR
Beste ouders,
Middels deze weg willen wij u graag laten weten wie wij zijn en wat wij doen.
Wat is nu een medezeggenschapsraad?
In Nederland is het wettelijk geregeld, dat de Alfrinkschool, net als elke school of andere onderwijsinstelling in
Nederland een medezeggenschapsraad (MR) heeft. In de MR kunnen ouders en leerkrachten meedenken over het
beleid van de school, maar ook over zaken als organisatie, personeel, financiën en huisvesting. De MR is daarmee
een klankbord voor de directie. De MR is niet hetzelfde als de ouderraad (OR) die ook aan onze school verbonden is.
De ouderraad denkt mee over praktische zaken, organiseert en coördineert allerlei activiteiten.
Wie zitten er in de MR van de Alfrinkschool?
In de MR van de Alfrinkschool nemen Martine Tiehuis-Kleinsman en Laura Peters deel namens het
personeel en Lieke Klein Severt (voorzitter) en Yvonne Markink namens de ouders.

De MR vergadert ongeveer zes keer per schooljaar samen. Deze vergaderingen zijn in principe openbaar. Verzoeken
tot het bijwonen van een vergadering, kunnen worden ingediend bij de voorzitter van de MR. Onze laatste
vergadering op 12 oktober hebben wij o.a. ingestemd met het jaarplan van schooljaar 2019-2020 en de begroting
voor 2021 goedgekeurd.
Mocht u dit schooljaar vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u altijd bij ons terecht. Spreek één van ons
gerust aan of stuur een mail naar mr@alfrinkneede.nl

Schoolfruit
Vanaf week 46 hebben wij op woensdag, donderdag en vrijdag iedere week schoolfruit.
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Ontruimingsoefening
Woensdag 14 oktober heeft de eerste ontruimingsoefening plaatsgevonden. Wij oefenen twee keer per jaar met
de leerlingen de vluchtroutes, zodat in geval van een calamiteit (bijvoorbeeld brand) iedereen de school vlot kan
verlaten en weet waar bij de ‘oude bieb’ de verzamelplek is. Deze oefening stond ook gepland. De volgende
oefening zal ongepland zijn, zodat zowel leerlingen als leerkrachten zich er niet op kunnen voorbereiden.

MediaMasters
In de week van 6 t/m 13 november is de week van de Mediawijsheid. In deze week besteden wij in de groepen
(5)-7 en 8 extra aandacht aan het mediagebruik van de leerlingen. MediaMasters is een game die gaat over de
gevaren van (digitale) media speciaal gemaakt voor leerlingen uit groep 7 en 8. Door het spelen van de game
bouwen leerlingen basiskennis op over mediawijsheid.

Opleidingsschool voor studenten
De Alfrinkschool is een opleidingsschool bij de Stedendriehoek (een educatief partnerschap van basisscholen van
diverse besturen in Midden-Oost Nederland met het Saxion Deventer).
Juf Stephanie Geldof begeleidt als schoolopleider de studenten. Afgelopen maandag hebben meerdere
teamleden een mentoren cursus gevolgd om de studenten goed te kunnen helpen in de klas.
We zijn verantwoordelijk voor het opleiden van leraren basisonderwijs maar de studenten leveren ook een
bijdrage aan de professionalisering van ons eigen team, het ondersteunen van de schoolontwikkeling en het
doen van onderzoek op de Alfrinkschool.
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Voor de herfstvakantie is meester Pieter in de groepen 4 t/m 8 geweest en heeft daar gevraagd welke leerlingen in
de leerlingenraad willen zitten.
Als school vinden we het belangrijk dat kinderen een stem hebben binnen de school.
Afgelopen week zijn, Renske (groep 4), Thijs (groep 5), Sam (groep 6), Mees (groep 7) en Bram (groep 8) voor het
eerst bij elkaar geweest.
Pieter Olthof heeft uitleg gegeven van de taak en functie van de leerlingenraad.
In de komende weken gaan we met elkaar een film maken van onze school. We willen laten zien waar we blij van
worden en waar we trots op zijn.
Hiervoor gaan alle leerlingen en medewerkers van de school een smiley maken. Op een gele smiley mogen kinderen
een woord, een zin of een tekening maken waar ze blij van worden in de school of in de klas.
Tijdens de volgende bijeenkomst gaan we met de leerlingenraad 'clusters' maken van smileys om daarna te
bespreken van welke smileys we beeldmateriaal willen verzamelen.
Uiteraard willen we jullie als ouders en verzorgers ook meenemen in het proces. Hierbij vraag ik jullie alvast om
thuis een kort filmpje te maken (vb. 30 seconden) waarin u aangeeft waar u blij van wordt in en rond onze school.
We zullen een paar van deze filmpjes van ouders een plaats geven binnen het filmpje van de school. U mag het
korte filmpje app-en naar 06 - 41790379.

Hartelijke groet,
Pieter Olthof
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Verkeersveiligheid rondom de school
Om het veilig te houden rondom onze school is er, in samenspraak met de oudervereniging, gekozen voor een
vaste rijrichting voor de auto’s. Wij willen vragen hier rekening mee te houden tijdens de breng -en
haalmomenten van uw kinderen. Gelieve niet te parkeren in de Koordsteeg. Dit belemmert de doorstroom.
Alvast bedankt voor uw medewerking!

Beweegwijs
We hebben afscheid genomen van juf Kim van Beweegwijs, zij gaf vele jaren les aan alle groepen. Wij wensen
haar heel veel succes met haar nieuwe baan. Op dit moment hebben we nog geen opvolger voor haar.

Digitale schoolkalender
De schoolkalender is ook dit schooljaar weer digitaal te bekijken. Ga naar snelnaar.alfrinkneede.nl. Hierop vindt
u een up-to-date kalender, het laatste nieuws en ook de laatste nieuwsbrieven.
Tip: maak er een snelkoppeling van op uw telefoon. Deze kalender is natuurlijk ook via de website te vinden
www.alfrinkneede.nl.
Onder in de zwarte balk staan tevens snelkoppelingen naar email en telefoonnummer van de school. Handig en
snel alles bij de hand.
Mocht u vragen hebben over de kalender dan horen wij dit natuurlijk graag.

Alfrinksponsoren

Belangrijke data:
3 t/m 6 november

Papiercontainer bij school

4 november

Juf Wendy jarig

9 november

Techniek groep 7

Ouderraad

Zwemmen groep 5
10 november

OR vergadering

11 november

Juf Laura jarig

21 november

Juf Anne jarig

25 november

groepen 1 en 2 vrij om 12u

27 november

Alfrinkjournaal 5

Maarten Vogt Bouw
en Advies

Alfrinkschool Neede
Koordsteeg 11
7161 WP Neede

Tel.nr. 0545-292686
www.alfrinkneede.nl
Volg ons ook op Facebook

