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Beste ouders/verzorgers,

Vanuit directie en team
Ondanks alle gedoe over Corona wordt er op de Alfrinkschool volop geleerd.
De kinderen en het team bruisen van energie. Dat blijkt uit de dagelijkse praktijk op school
en bijvoorbeeld ook uit een studiedag met het team waarover in deze nieuwsbrief meer. Het
is wel goed om naast de basis van taal, lezen, rekenen en nog veel meer ons af te vragen wat
leren we de kinderen nu? Hoe belangrijk is onze levenshouding als voorbeeld voor de
kinderen? Het voorbeeld van u als ouder, het voorbeeld van de leerkracht en nog vele
andere voorbeelden. Kinderen leren namelijk wat ze leven. Hierover las ik onlangs in een
vakblad de volgende regels waarvan ik een stukje met u deel.
“Kinderen leren wat ze leven”
Als kinderen leren leven met
tolerantie, leren ze geduldig te zijn.
Als kinderen leren leven met
bemoediging leren ze vertrouwen te
hebben.
Als kinderen leven met lof, leren ze
waardering te hebben.
Als kinderen leren leven met waardering, leren ze van zichzelf te houden.
Als kinderen leren leven met vriendelijkheid, leren ze dat het fijn is om te leven.
Als kinderen leren leven in rust, leren ze wat het is om in vrede met jezelf te leven.
(Dorothy L. Nolte)

Aan ons allen de schone taak en opdracht een voorbeeld te zijn.

Personeel
Binnenkort wordt gestart met de werving voor een nieuwe vaste directeur. Het profiel is
vastgesteld, de vacaturetekst is klaar en de benoemingsadviescommissie BAC staat in de
startblokken. We spreken de wens uit dat dit proces mag slagen en dat er binnen afzienbare
tijd een nieuwe directeur mag starten op onze school. We houden u op de hoogte.

Studiedag 18 november
Vorige week donderdag hadden we een studiedag met elkaar. Een afwisselend programma
waar ruimte was voor ontspanning en ontmoeting. De onderwerpen die we die dag met
elkaar bij de kop hebben gepakt hebben rechtstreeks verband met ons schoolplan en de
ontwikkeling van nog beter onderwijs voor de kinderen. Zo is er aandacht geweest voor de
meest actuele digitale toepassingen in het onderwijs.
We hebben gesproken over het nieuwe waarderingskader waarmee de onderwijsinspectie
de scholen beoordeeld. Dan gaat het om de vragen; waarom doen we de dingen die we
doen en doen we die goed? In de dagdagelijkse hectiek komen we hier te weinig aan toe.
Een studiedag is dan een mooi moment om daar wat langer over te denken en steeds weer
op terug te komen.
Na een heerlijke lunch zijn we in de middag
gesplitst. Groep 1-3 zijn verder gegaan met de
herijking van hun visie op het jonge kind. In dit
proces is ook een externe betrokken en met
elkaar geven zij dit vorm. Dit vraagt veel
denkwerk en afstemming. Hier zijn mooie
stappen gezet.
Groep 4-8 is vooral praktisch aan de slag
gegaan. Welke vraagstukken liggen er en wat
kunnen we vanmiddag oplossen of in gang
zetten? Mooi om te zien hoe ervaren
teamleden hier anderen in mee nemen. Alleen
ga je sneller maar samen kom je verder. Kortom, een waardevolle dag die bijdraagt aan het
nog beter maken van het onderwijs waar onze kinderen recht op hebben.

Corona update
Zoals het er nu voorstaat blijven de scholen open. Vanavond horen we definitief wat het besluit is.
Blijft staan dat we met elkaar een steeds meer nijpende situatie hebben. Besmettingen in de klas,
collega’s die terecht zorgen hebben en de pool van invallers is nagenoeg leeg. Dit maakt dat we per
dag bekijken wat de situatie is en na al onze creatieve oplossingen soms toch moeten besluiten een
klas thuis te laten. Wij zullen steeds tijdig en transparant communiceren en vragen hiervoor uw
begrip.
Download de actuele beslisboom kinderen naar kinderopvang / school? (boink.info)

Komt u hier niet uit dan kunt u altijd naar de school bellen zodat we samen naar een
oplossing kunnen kijken.

Nieuwe website
Net als al onze collega-scholen van Stichting Keender hebben ook wij een nieuwe website gekregen.
Deze maand is onze nieuwe website live gegaan! Neemt u eens een kijkje op: https://alfrinkneede.nl/

Wasouder
Al jarenlang wordt de schoolwas door een ouder verzocht. Hier zijn we erg blij maar we nu
op zoek naar hulp. Onze wasouder heeft aangegeven te willen stoppen met deze taak. Er is
een vergoeding beschikbaar. Wilt u ons helpen en/of heeft u hier vragen over dan horen we
dat graag directie@alfrinkneede.nl

KINDERCOACHING-BEELDDENKTRAINING-IK LEER LEREN & BIKKELTRAINING
Kindercoaching:
Is kortdurende, laagdrempelige,
oplossingsgerichte hulp voor kinderen van 7 t/m
18 jaar.
Indien u voor uw kind een hulpvraag heeft over
o.a. pesten, onzeker zijn, faalangstig zijn, niet
lekker in je zitten, boosheid, bang zijn, moeite
met vrienden maken, niet weerbaar zijn, weinig
plezier hebben thuis en/of school, verdriet,
verwerking bij echtscheiding, dan kunt u mijn
hulp hiervoor inschakelen. We gaan dan samen
in 1 tot max 5 gesprekken zorgen dat uw kind
weer beter in zijn/haar vel zit
Beelddenkers:
Lees/spelling/rekenproblemen Dan kan uw kind
een beelddenker zijn. Met de training ‘IK LEER
ANDERS’, gaan we de leerproblemen praktisch
aanpakken.

Ik leer leren:
Voor kinderen uit groep 7 en 8 In 5 lessen leren we van alles over: faalangst, concentratie,
planning, leerstijlen.
Bikkeltraining:
Dit is een SoVa training. We praten over onderwerpen zoals pesten, opkomen voor jezelf,
stevig staan en dit alles op een speelse manier. Met als doel dat uw kind weer sterker in
zijn/haar schoenen komt te staan.

Samen muziek maken geeft kinderen veel plezier.
Oriëntatielessen vanaf 17 januari 2022
Maar dat is nog niet alles. Onderzoek toont aan dat muziek maken een positief effect heeft
op de ontwikkeling van kinderen.
Het Segnocollectief, de Muziekschool van Berkelland, start in de week van 17 januari 2022
met muzieklessen voor kinderen van groep 4 en 5 van de basisschool, de Oriëntatie cursus.
Tijdens deze 15 weken durende cursus gaan de kinderen samen aan de slag met het maken
van muziek en alles wat daarbij komt kijken zoals samen werken, luisteren naar muziek en
zelf muziek schrijven.
Ook zullen de kinderen kennis gaan maken met de verschillende muziekinstrumenten.
Geeft kinderen de kans om dat verborgen muzikaal talent te ontwikkelen en geef uw
zoon/dochter op om gezellig samen muziek te maken!
Het rooster van de lessen wordt bepaald n.a.v. het aantal aanmeldingen per plaats, zijn er
minimaal 2 of 3 andere vriendjes/vriendinnetjes dan kan de cursus al starten!
Opgeven kan t/m 24 december 2021 op onze website www.segnocollectief.nl
In aansluiting op de Oriëntatie cursus kunnen leerlingen tegen gereduceerd tarief 3 lessen
volgen op een instrument naar keuze. Indien mogelijk krijgt de leerling een instrument mee
naar huis om te oefenen.
Kijk voor meer informatie op: www.segnocollectief.nl
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Alfrinkjournaal 4
Techniek groep 7 9:00-11:30
MR vergadering 19:00
Sinterklaas op school
GMR vergadering
juf Annemarie Stokkink jarig
zwemmen groep 5 12:30-13:30
papier t/m 17 december
12:00 uur alle kinderen vrij
17:00 uur Kerstviering op school
Alle kinderen vrij
Alfrinkjournaal 5
Kerstvakantie t/m vrijdag 7 januari 2022
1e schooldag na Kerstvakantie/ luizencontrole

Betreffende de komende vieringen op school zullen we u, gezien alle coronamaatregelen,
binnenkort informeren over de mogelijkheden.
De agenda is voor alle ouders ook zichtbaar in de Parro app.

Hartelijke groet vanuit het Alfrinkteam

