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Vanuit de directie
Beste ouders, verzorgers en belangstellenden,
Aan de hand van een aantal thema’s laten we jullie zien waar we in en rond de school mee bezig zijn.
Investeringen
- Op het kleuterplein hebben we schaduwdoeken weten te realiseren boven de grote zandbak.
- Tevens hebben we een grote tafel met 12 krukken aangeschaft. Hierdoor kunnen kinderen van de
groepen 1 t/m 3 in de hal samenwerken aan atelieropdrachten!
- Op 16 december 2020 worden er drie nieuwe digitaal schoolborden geplaatst (groep 1/2B, groep (3)/4
en groep 6).
- Er komt een geheel nieuw WIFI-netwerk, zodat we onze onlineprogramma’s goed kunnen gebruiken.
- We gaan voor alle leerlingen van de groepen 4 t/m 8 een Chromebook aanschaffen. We zullen onze
kleine Snappet apparaten inleveren bij Snappet. De licentie van Snappet zal toegankelijk worden via
onze nieuwe Chromebooks.
- De ICT-kamer is vernieuwd: screens, nieuwe kast en een nieuwe werkplek/bureau.
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Smileys in de school
Alle leerlingen en medewerkers hebben een vrolijke smiley gemaakt. Op onderstaande foto kunt u zien dat we
deze smileys in de gang van de school hebben opgehangen. Dagelijks staan kinderen bij de smileymuur en lezen
positieve zaken waar kinderen blij van worden in de school.
Met de leerlingenraad zullen we binnenkort enkele thema’s vanuit de smileys op film zetten. Uiteindelijk maken
we daar een film van waar kinderen en medewerkers in de school blij van worden. Deze film zullen we als team
analyseren om vervolgens de mooie aspecten in de school verder uit te bouwen!

Rookvrije generatie
Op vier plekken rond onze school hangen borden van de ‘rookvrije generatie’. Als gezonde school willen we
graag een rookvrije generatie hebben. Het is vanaf heden niet meer toegestaan om binnen de hekken van onze
school te roken. Uiteraard zouden we graag zien dat u bij het halen en brengen van uw kind/kinderen meewerkt
aan de rookvrije generatie.
Studiedag Kanjertraining: 10 december 2020
Op donderdag 10 december zijn alle leerlingen de gehele dag vrij. Als team hebben we dan onze 3e studiedag
van de Kanjertraining. We zullen ons bezighouden met de volgende thema’s: samenwerken, meidenvenijn,
vriendschap, feedback geven en ontvangen. We gaan er een zinvolle dag van maken!
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Kerst op de Alfrinkschool
Beste ouders,
Bij deze willen we jullie alvast tijdig informeren over de komende kerstperiode.
Aangezien we dit in aangepaste vorm gaan vieren.
We gaan geen groepsoverstijgende activiteiten organiseren. Dit betekent dat iedere groep in zijn of haar eigen klas
gaat knutselen rondom kerst.
We gaan m.b.v. de stagiaires wel kerstbakjes maken op woensdag 16 december.
Uw zoon of dochter heeft zelf bij de leerkracht aangegeven of hij/zij hieraan deel wil nemen.
De oase wordt door de OR verzorgd.
De kinderen moeten op 16 december dus zelf nog een bakje, kaarsje, evt. snoeischaar en decoratie meenemen.

De kerstviering / het kerstdiner
De kerstviering vindt plaats op donderdag 19 december om 17.30 uur. Dit is dus een half uur later dan dat op de
kalender stond aangegeven!
17.30- 17.45 : inloop. De kinderen gaan via hun eigen ingang naar binnen ( waar ze ‘s ochtends ook binnenkomen).
We hebben voor 15 minuten inloop gezorgd, zodat hopelijk de drukte verspreid wordt. Om deze reden verzoeken
we U dan ook om per gezin 1 volwassene de kind(eren) te brengen/op te halen.
De kinderen nemen allemaal hun eigen hoofdgerecht mee. U kunt hierbij denken aan koude hapjes, zoals: wraps,
gehaktballetjes, gevulde eieren, komkommer etc. Het is namelijk niet mogelijk om het eten op te warmen.
Voor alle duidelijkheid: U hoeft dus NIET voor meerdere kinderen hapjes te maken, alleen voor uw eigen kind.
Het voorgerecht ( stokbrood) en nagerecht wordt door de OR en school geregeld, dit hoeft dus niet mee!
Graag de kinderen ’s ochtends hun eigen bord en bestek meegeven naar school!
De kerstman komt de groepen langs ( hij blijft in de deuropening staan) en geeft de cadeaus aan de leerkrachten.
Deze delen ze uit. Er zullen ook geen foto’s met de kerstman worden gemaakt. De leerkrachten maken zelf foto’s
deze avond.
17.45 – 18.30 eten.
18.30 – 19.00 afsluiting. Iedere groep heeft een optreden gefilmd. Deze wordt in de andere klassen afgedraaid,
zodat we toch een alternatieve gezamenlijke kerstviering hebben.
Om 19.00 kunt U uw kinderen via hun eigen uitgang ophalen.
Bij de kleuteruitgang willen we voor extra verlichting zorgen.

Groetjes van de kerstcommissie

Foute Kersttruiendag
Op vrijdag 11 december 2020 is het foute kersttruiendag.
Alle kinderen mogen deze dag met een foute kersttrui op school komen.
Ook de juffen en meesters doen mee!
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Welkom op school
Er zijn weer nieuwe leerlingen gestart op onze school. Joey en Job in groep 1/2A bij juf Annemiek en juf Marian en
Thije in groep 1/2B bij juf Stephanie. Wij wensen hen heel veel plezier op onze school!

Kinderpostzegels
Dit jaar hebben wij als school met de groepen 7 en 8 weer meegedaan aan de Kinderpostzegelactie. De leerlingen
van beide groepen hebben gedeeltelijk onder schooltijd en na schooltijd veel kinderpostzegels verkocht. Het doel
van dit jaar was ‘Een veilig thuis’. Wij deden dit jaar voor de 25e keer mee. De totale landelijke opbrengst bedroeg
7,6 miljoen. We zijn erg trots op onze toppers uit groep 7 en 8 die geholpen hebben bij de verkoop van de
kinderpostzegels.

Nieuwe koelkast!
Naast de al eerder genoemde investeringen hebben de volgende twee bedrijven een nieuwe koelkast geschonken
aan de school. We willen deze bedrijven ontzettend bedanken! De namen van de bedrijven zijn:
Wissink Metaalbewerking en Bouwbedrijf te Woerd

Kindercoaching door juf Marian op vrijdagmiddag
Binnenkort sluit ik weer een traject af met een leerling. Indien uw kind ook hulp kan gebruiken dan hoor ik het
graag. Denk aan een groep 7/8 leerling voor “ik leer leren”. Of een kind uit groep 5 t/m 8 dat weerbaarder mag
worden middels “bikkeltraining” of uw kind uit groep 3 t/m 8 die mogelijk beelddenker is. Hierbij is de methode “ik
leer anders” een duidelijke meerwaarde.
Ook is het altijd mogelijk om indien er een duidelijke hulpvraag is voor uw kind en u
als ouder individuele sessies te plannen.
U kunt de leerkracht of mij mailen voor een vrijblijvende intake en indien u vragen
heeft dan mail of bel gerust.
Hartelijke groet,
Marian Wildenborg
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Voorleeswedstrijd
De voorleeswedstrijd voor groep 6,7 en 8 heeft weer plaatsgevonden. De groepswinnaars zijn dit jaar geworden
Dirk Tijhuis, Yoni Tenhagen en Lot Veldhuis.
Op 16 november was dan eindelijk de grote schoolfinale. Alle drie de kinderen hebben onwijs mooi voorgelezen.
We mogen trots zijn op zoveel voorleestalent. De grote winnaar voor schooljaar 2020-2021 is geworden, Lot
Veldhuis.
Lot Veldhuis mag nu naar de finale van de gemeente Berkelland. Wij wensen haar heel veel succes.

Nieuwe stagiaires stellen zich voor…
Naomie Bok (groep 1/2a)
Hallo,
Mijn naam is Naomi en ik ben 17 jaar oud. Ik loop stage bij juf Annemiek in groep 1/2a op de dinsdag en woensdag.
Ik zit zelf op het Graafschapcollege in Groenlo. Ik zit in het 1ste jaar en ik doe de opleiding onderwijsassistente. Ik
vind de klas super leuk en ik heb zin in aankomend jaar.

Melanie Molenaar (groep 3 en groep 1/2a)
Ik ben Melanie Molenaar en ik ben 17 jaar. Ik zit op de Maxx en op het ROC. Voor school loop ik stage hier op de
Alfrinkschool. Ik help op woensdag in groep 3 bij juf Anne en op donderdag en vrijdag in groep 1/2a bij juf Marian. Ik
heb hier zelf op school gezeten. In mijn vrije tijd help ik bij turnen en ik turn zelf ook. Ik zit ook nog bij de
dansmarietjes.
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Alfrinksponsoren

Belangrijke data:
1 t/m 4 december

Papiercontainer bij school

4 december

Meester Pieter jarig

Ouderraad

Sinterklas op school
7 december

Zwemmen groep 5
MR -vergadering

10 december

Leerlingen vrij / Studiedag Kanjertraining

12 december

Juf Annemarie Stokkink jarig

16 december

Kerstbakjes maken

17 december

Leerlingen vrij om 12u

Let op! 

17.30 u tot 19 u: Kerstviering op school

18 december

Alfrinkjournaal 6

19 december

Kerstvakantie

t/m 3 januari
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Volg ons ook op Facebook

Maarten Vogt Bouw en
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