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Vanuit de directie
Beste ouders/verzorgers,
Hierbij het Alfrinkjournaal voor de maand juni. Nog 6 weken te gaan en dan staat de zomervakantie alweer voor
de deur. Een periode waarin we hopen nog een aantal leuke activiteiten met de kinderen te kunnen
ondernemen. Gelukkig wil de zon zich dit weekend al laten zien dus dat is een goed teken.
Gisteren is er een mail gestuurd naar de ouders van groep 1/2a, groep 4 en 6. In deze groepen hebben we helaas
een positief geteste leerling. Daardoor hebben we besloten, in overleg met de GGD en Stichting Keender, om
deze groepen in quarantaine te plaatsen. Dat betekent dat kinderen uit deze groepen op z’n vroegst maandag 31
mei getest kunnen worden. Uiteraard besluiten de ouders en verzorgers dat zelf. Met een negatieve testuitslag
kunnen de kinderen dinsdag of woensdag weer terugkomen op school. Als dat niet het geval is, dan geldt de
quarantaine nog voor de hele week t/m zaterdag 5 juni. We hopen op veel negatieve uitslagen en dat de
klachten achterwege blijven. Groep 3 hoefde niet in quarantaine geplaatst te worden, omdat zij op de teldag niet
in contact zijn geweest met de positief geteste leerling uit groep 4.
Het zou fijn zijn wanneer een gezinslid zich laat testen dat u uit voorzorg uw kind(eren) thuis laat in afwachting
van de testuitslag. Dit ter voorkoming van mogelijke verdere verspreiding.
Verder willen we u informeren over het feit dat we op dit moment druk bezig zijn met de groepsindeling voor
volgend schooljaar. Deze is op dit moment nog niet rond. We streven ernaar om deze eind juni klaar te hebben,
zodat we deze ook met u kunnen delen. Wel kunnen we al met u delen dat juf Stephanie Geldof onze school zal
verlaten. Ze heeft een nieuwe baan gevonden op een school in Hengelo (O). We zijn blij voor juf Stephanie dat ze
een nieuwe uitdaging heeft gevonden, maar vinden het voor onze school natuurlijk erg jammer dat ze vertrekt.
We wensen haar bij deze alvast erg veel werkplezier op haar nieuwe werkplek!
Wij wensen u allen een zonnig weekend toe. Blijf gezond.
Met vriendelijke groet,
Team Alfrinkschool en Benno de Graaf
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Schoolreisje
Beste ouders,
Op 23 juni gaat het dan toch eindelijk gebeuren!

Het schoolreisje voor de groepen 1 t/m 7!
We gaan die dag met 3 bussen naar verschillende locaties. We vertrekken op verschillende tijden en de bussen
zullen klaarstaan aan Oranjelaan. Een aantal leerkrachten, stagiaires en hulpouders van de desbetreffende
groepen gaan mee als begeleiding. Elke groep ontvangt in de komende weken een uitnodiging met allerlei
informatie over die dag en…. waar we naar toe gaan. Dat blijft voor nu nog even een verrassing!
We hopen natuurlijk op een gezellige, zonnige dag! Dat gaat vast lukken!
Indien u verder nog vragen heeft dan kunt u dit aan altijd aan ons doorgeven.
Hartelijke groeten van de schoolreis commissie,
Joyce Westhoff, Marian te Woerd, Marian Wildenborg en Laura Peters

Schoolfotograaf
Woensdag 9 juni komt de schoolfotograaf bij ons op school om foto’s te maken.
Deze dag worden er ook foto’s gemaakt van leerlingen van hetzelfde gezin.
Op deze dag zullen de leerlingen daarom niet naar de gym gaan.
De achtergrond van de foto’s is wit dus hier kunt u rekening mee houden qua kledingkeuze.
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Nieuwe uitdaging
Na 11 jaar met heel veel plezier op de Alfrinkschool in Neede te hebben gewerkt, heb ik besloten mijn blik te
verruimen! Volgend schooljaar ga ik starten in het speciaal onderwijs. Ik ga werken bij Sotog, op een school voor
zeer moeilijk lerende kinderen, in Hengelo (O).
Ik ben heel blij met deze nieuwe uitdaging maar zal natuurlijk de kinderen, ouders en collega’s van de Alfrinkschool
missen. Gelukkig hebben we nog een aantal gezellige weken voor de boeg en gaan we het schooljaar goed
afsluiten!
Vriendelijke groet,
Stephanie Geldof

Resultaten eindtoets
Afgelopen week zijn de resultaten van de eindcito binnen gekomen.
De kinderen hebben deze score afgelopen woensdag mee naar huis gekregen.
Ze hebben allemaal erg goed hun best gedaan en mogen trots zijn op de resultaten die ze behaald hebben.

LOVS-toetsen
De komende 3 weken staan voor de groep 2 t/m 8 in het teken van de CITO LOVS-toetsen. Hiermee bekijken we de
ontwikkeling en groei per kind. Wanneer nodig neemt de leerkracht contact met u op om een zorggesprek in te
plannen.

Kamp groep 8
We hopen tot nu toe dat we dit jaar op kamp kunnen. De kampdagen staan gepland van 16 t/m 18 juni. Dit jaar
gaan wij naar de Pol in Buurse.
We hebben een programma gemaakt met veel leuke activiteiten. Het belooft weer een mooi kamp te worden!
De groepen 1/2a en 1/2b zijn deze dagen (woensdag, donderdag en vrijdag) vrij. Op maandag 14 en dinsdag 15 juni
hebben zij gewoon les op school

Schoolfruit
Volgende week is de laatste weke dat we schoolfruit ontvangen. Daarna moeten de kinderen hun eigen fruit
meenemen voor het pauzemoment om 10 uur.
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Reclame
HELP! Mijn kind verdwijnt in social media/gamen!
Webinar voor ouders/opvoeders op donderdag 3 juni

Gamen, de smartphone, YouTube, Instagram, Fortnite: de digitale wereld is voor jongeren de wereld waar het
allemaal gebeurt. Helemaal nu. Maar zonder het zich bewust te zijn, kunnen zij zich hier ook helemaal in verliezen.
Wat doen jongeren nou precies in deze wereld? Wat maakt deze wereld zo verslavend en waarom is het
(jongeren)brein hier zo gevoelig voor? Hoe ga je hiermee om als ouder? Daar gaat het om tijdens de gratis webinar
‘HELP! Mijn kind verdwijnt in social media en gamen’ van het Preventie Platform Jeugd.

Ervaringsdeskundige en psycholoog Laurens Veltman laat vanuit eigen ervaringen en theorie zien hoe het
komt dat jongeren zichzelf gemakkelijk verliezen in de digitale wereld en waarom het als ouder soms lastig is
ze te bereiken. In dit webinar ontdek je vervolgens wat helpt om weer in contact te komen en bij te sturen op
(de mate van) digitaal gedrag. De inhoud wordt medebepaald door aan te sluiten op vragen en ervaringen
van ouders, dus eigen inbreng is zeer welkom!
Meer informatie en aanmelden
De webinar is op donderdagavond 3 juni. Vanaf 19.30 is er een digitale inloop, we starten om 20.00 uur en
verwachten rond 21.15 uur af te ronden. Wilt u meer weten of aanmelden? Ga naar
www.preventieplatformjeugd.nl.
Het Preventie Platform Jeugd is een samenwerking van verschillende (zorg) organisaties en de gemeenten
Aalten, Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk.
Het hele jaar door organiseert het Preventie Platform Jeugd allerlei (gratis) trainingen en workshops rond
opvoeden en opgroeien. Kijk op de website voor het actuele aanbod!

Alfrinksponsoren

Belangrijke data:
1 t/m 4 juni

Papiercontainer bij school

4 juni

Juffendag (in de eigen groep)

8 juni

Studiedag: voorbereiding nieuwe schooljaar

Ouderraad

Alle leerlingen vrij!
9 juni

Schoolfotograaf op school

16, 17, 18 juni

Groepen 1/2a en 1/2 b: vrij!
Kamp Groep 8

20 juni

Vaderdag

27 juni

Juf Debby jarig

25 juni

Alfrinkjournaal 12

28 juni

Doordraaimiddag

De schoonmaakdagen en /of avonden met ouders in de kleutergroepen
en de presentatieavond gaan dit schooljaar niet door.

Alfrinkschool Neede
Koordsteeg 11
7161 WP Neede

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

Maarten Vogt Bouw
en Advies

