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Vanuit de directie
Beste ouders, verzorgers en belangstellenden,
Fijn dat we met alle kinderen weer op school aan het werk mogen! We hebben in de afgelopen weken actief
gewerkt met spelletjes rond de Kanjertraining. We willen graag dat alle kinderen (na de periode van
thuisonderwijs) weer zo snel mogelijk gewend raken aan school en met plezier aan het werk zijn in de groep!
Naast het sociale aspect stemmen we onze lessen goed af op het niveau van de kinderen. De landelijke CITOtoetsen nemen we af om te checken of we ons onderwijs goed kunnen afstemmen op wat de kinderen nodig
hebben. Op dit moment werken de teamleden hard aan het invullen van ons nieuwe rapport. Direct na de
voorjaarsvakantie kunt u zich inschrijven voor de oudergesprekken. Ik wens jullie namens het team goede en
zinvolle gesprekken toe waarbij we graag met u samenwerken met als doel; een optimaal welzijn en persoonlijke
ontwikkeling van uw zoon of dochter!
Op onderstaande foto kunt u zien dat we als school een hele stapel boeken en veel spelmateriaal hebben
gekregen van TalentRecruit werving & selectie. Fijn dat alle boeken vanuit onze wensenlijst gekocht zijn!
Vanmorgen, 19 februari 2021, heb ik alle ouders en verzorgers een brief gemaild waarin staat dat Sander Hiddink
vanaf 15 maart 2021 de nieuwe directeur van de Kardinaal Alfrinkschool zal worden. Ik zal zorgdragen voor een
goede en zorgvuldige overdracht en wens Sander Hiddink veel werkplezier met een mooi team, fijne kinderen en
betrokken ouders! Tenslotte wens ik jullie allemaal een fijne voorjaarsvakantie toe!
Hartelijke groet,
Pieter Olthof
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Rapporten en oudergesprekken
Onze rapporten zijn vernieuwd en zitten in een nieuw jasje. Vanaf groep 2 gaat het rapport in maart mee naar
huis.
De onderdelen op het rapport zijn veelal hetzelfde. Een belangrijke verandering is dat er vanaf groep 5 bij
bepaalde onderdelen cijfers te zien zijn op het rapport, i.p.v. de bekende 'bolletjes'. Bij het rapport komen ook
enkele bijlagen mee. Zoals een overzicht van de vakken op Snappet vanaf groep 4 en vanaf eind groep 2 een
overzicht van de Cito LOVS uitslagen.
Voorin het rapport komt voor elke groep een begeleidende brief, waar alle informatie nog een keer genoemd
staat. Het eerste rapport gaat op vrijdag 12 maart 2021 mee.
Het inschrijven voor de ONLINE- tienminutengesprekken voor de groepen 1 t/m 7 kan vanaf 1 maart 2021. We
zullen u dat via Parro laten doen.
De gesprekken vinden plaats in de week van 15 maart 2021 (in de week na het meegeven van het rapport!).

Carnaval op school
Het was een bijzondere maar heel gezellige carnavalsochtend. Hieronder een foto van onze Prins en Prinses.
Alle groepen hebben carnaval gevierd in hun eigen groep en kregen wat lekkers van de OR.

Vakantierooster 2021-2022
De MR heeft ingestemd met onderstaand vakantierooster.
Wanneer we meer zicht hebben op de schoolkalender van 2021-2022 zullen we de extra studiedagen
afstemmen met de MR.
Herfstvakantie
18-10-2021
tot en met
22-10-2021
Kerstvakantie
27-12-2021
tot en met
07-01-2022
Voorjaarsvakantie
21-02-2022
tot en met
25-02-2022
Pasen
18-04-2022
Meivakantie incl. Koningsdag
25-04-2022
tot en met
06-05-2022
Hemelvaart + vrijdag
26-05-2022
tot en met
27-05-2022
Pinksteren
06-06-2022
Zomervakantie
11-07-2022
tot en met
19-08-2022
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Lentekriebels!
De week van de Lentekriebels komt er weer aan. In de week van de Lentekriebels brengen we relationele en
seksuele vorming op een positieve en vrolijke manier onder de aandacht bij kinderen. De lessen sluiten aan bij
de leeftijd en de belevingswereld van de kinderen in de verschillende groepen. In iedere groep zullen we
meerder lessen geven rondom deze thema’s. Heeft u vragen over deze week, dan kunt u terecht bij de
groepsleerkracht.

Toneelmiddag
De toneelmiddag van 24 maart gaat niet door. Wij kiezen ervoor om deze keer geen alternatieve toneelmiddag
(een filmpje op de Parro) te organiseren.

Vanuit de MR
Hallo allemaal,
Afgelopen maandag hebben wij online een MR vergadering gevoerd. Daarin hebben we het onder andere gehad
over het wel/niet sluiten van de school door bijvoorbeeld code rood of overige calamiteiten.
Het bestuur van Stichting Keender laat de keuze hierin vrij en geeft iedere school eigenaarschap om dit zelf te
regelen. Echter waren er binnen Neede verschillen in het openen of sluiten van scholen. In de vergadering
hebben wij besloten, dat op het moment dat er een code rood of andere crisis wordt afgekondigd er eerst een
plan de campagne wordt gemaakt met de MR. Vanuit daar zullen verdere lijnen worden uitgezet, zoals het
benaderen van alle teamleden individueel door directie. Aan de hand van die bevindingen wordt er naar u als
ouders gecommuniceerd wat te doen.
Mocht u vragen hebben hierover dan kunt u ons mailen op het volgende mailadres: mr@alfrinkneede.nl.
Daarnaast mag u één van ons natuurlijk ook altijd aanspreken.
Vriendelijke groet, MR Alfrinkschool
Lieke Klein Severt (voorzitter), Yvonne Markink
Martine Tiehuis-Kleinsman, Laura Peters

Alfrinksponsoren

Belangrijke data:
22 t/m 28 februari

Voorjaarsvakantie

1 maart

Vanaf 1 maart 2021 inschrijven voor de
ONLINE- tienminuten gesprekken groepen 1
t/m 7.

12 maart

Rapport gaat mee.

15 t/m 19 maart

Week van de Lentekriebels

15 t/m 19 maart

ONLINE- tienminuten gesprekken groepen 1
t/m 7.

17 maart

Juf Dilana jarig

22 maart

MR vergadering

23 maart

Techniek groep 8

29 maart

Techniek groep 7

26 maart

Alfrinkjournaal 9

30 maart

OR vergadering
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