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Vanuit directie en team 
 
Beste ouders, verzorgers, 
 
In de afgelopen weken hebben we in de adventsperiode toegeleefd naar het Kerstfeest. 

Door de afgekondigde maatregelen hebben we met het team en de OR besloten om de 
kerstactiviteiten te vervroegen. We hebben er samen met de kinderen fijne dagen van 

gemaakt met o.a. het maken van kerstbakjes, kerstknutsels en een gezellig kerstontbijt.  
 

Deze laatste week was een week van afronding, noodopvang en voorbereiding op het 
nieuwe jaar. Helaas weten wij nu nog niet hoe het onderwijs er na de vakantie uit gaat zien. 

Als het goed is horen wij dit 3 januari vanuit de overheid. Met ons team zijn we achter de 
schermen al hard aan het werk om, indien nodig, het geven van onderwijs op afstand voor te 

bereiden. Uiteraard hopen we als team natuurlijk dat we de kinderen gewoon op maandag 
10 januari weer in school mogen verwelkomen. We houden de ontwikkelingen met elkaar in 

de gaten en zullen u tijdig, in de week van 3 januari, hierover informeren. 
 

Na vier weken van voorbereiding staat dadelijk de Kerst voor onze deur. Ieder jaar mogen 
we Kerst weer in dankbaarheid ontvangen. Maar hoe doe je dat eigenlijk? En: is het wel 
mogelijk iets in dankbaarheid te ontvangen als er voor je gevoel zo veel dingen niet kunnen? 

Het is een bijzondere 
decembermaand. Want hoewel 
Kerst een feest is dat iedere 
lockdown in zichzelf weerstaat, 
verandert er voor veel mensen 
wel veel aan hun beleving van 
Kerst dit jaar. Niet alle families 
kunnen met z’n allen 
samenzijn, hoewel ze dat graag 
zouden willen. In de Rooms-
katholieke kerk is inmiddels 
besloten geen publieke 
nachtmissen te laten 

plaatsvinden in de Kerstnacht.  

  



Tegelijkertijd vraagt Kerst openheid van ons. Het is het feest van ontvangen, in letterlijke zin 

en figuurlijk. Wie aan het Kerstverhaal denkt, zal zich niet aan de indruk kunnen onttrekken 
dat de reis van Jozef en Maria niet liep “zoals gepland” en desalniettemin zijn waarde 

toonde in de meest donkere nacht. Met ander woorden: voor dat ontvangen moeten we ook 
zelf iets doen. 

Aandacht 

Dat merkte ik weer toen ik afgelopen week mijn mailbox aan het bijwerken was. Tussen de 
mails die allemaal direct beantwoord móeten worden (u kent dat wel aan het einde van het 
jaar) trof ik een aantal digitale kerstkaarten aan. Misschien is het ouderwets, maar het treft 
mij toch altijd als mensen of organisaties tijd en aandacht besteden aan het versturen van 
zo’n kerstgroet. Ik neem dus ook altijd wat stille tijd om ze te lezen. Tussen de kerstwensen, 

zat er een prachtig kort gedicht, dat ik graag met u deel: 

Laat de kerstklokken luiden 
Over de hoop 

Die mensen verbindt 
En over de onschuld 

Die wordt geboren 
In ieder kind 

Hoop en licht 

De onschuld die wordt geboren in ieder kind. Daar draait Kerst om: dat éne kind dat hoop en 

licht zou zijn voor zo veel mensen, nu al twee millennia lang. En precies dat is ook de kern 

van ons onderwijs: dat in ieder kind iets van die hoop weerklinkt. 

Wanneer we dan Kerst vieren met minder familieleden en minder cadeaus en uitbundigheid 
dan we allicht gewend zijn, laat ons dan openstaan voor die gedachte: dat ieder kind iets van 
licht brengt, ook in de donkerste nacht. En dat in ons onderwijs dat licht iedere dag weer 
mag schijnen. Zo brandt het licht van Advent het hele jaar door.   

Namens het team Alfrink wens ik jullie allemaal een ontspannen kerstvakantie toe. Kerst en 

Oud & Nieuw zien er dit jaar anders uit dan anders. Toch hopen we dat jullie met de mensen 
om je heen kunt genieten.  
 

 

  



 

Welkom op school 

Onlangs startte Daniel Guman bij ons op school. Wees welkom en maak er met ons een mooie 
leerzame tijd van!! 

 

Sollicitatieprocedure nieuwe directeur 

Sinds vorige week is de sollicitatieprocedure voor een nieuwe directeur opnieuw opgestart. 
Via de onderstaande link komt u bij de vacaturetekst en het filmpje. 

https://alfrinkneede.nl/vacature/  

Kandidaten hebben tot 9 januari 2022 de gelegenheid om te reageren op de vacature. 
Wanneer er meer bekend is zullen wij dit uiteraard met u als ouders/verzorgers delen. 

 

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 ‘Geef meer kracht’. 
Wij deden dit jaar voor de 26e keer mee. De totale landelijke opbrengst bedroeg 8,5 miljoen. 

We zijn erg trots op onze toppers uit groep 7 en 8 die geholpen hebben bij de verkoop van 
de kinderpostzegels. 
 

Voorleeswedstrijd  
 

De voorleeswedstrijd voor groep 6, 7 en 8 heeft weer plaatsgevonden. De groepswinnaars 
zijn dit jaar geworden Vera Breukers, Britt van der Neut en Yoni Tenhagen.  

Op 23 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 2021-2022 is Yoni Tenhagen geworden. Yoni mag nu naar de finale van de 
gemeente Berkelland. Wij wensen haar heel veel succes. 

 

 

  

https://alfrinkneede.nl/vacature/


Agenda (onder voorbehoud) maand januari 2022 

 
10 januari   start school fysiek of online 2022 
18  januari   Papier t/m 21 januari 
    OR vergadering 20:00 
24 januari   Zwemmen groep 5 12.30-13.30 
     MR vergadering 19:00 
26  januari   Nationale voorleesdagen t/m 5 feb. 
27 januari   Studiemiddag groep 1-2 
    Kinderen 1-2 12:00 uur vrij 
28  januari   Alfrinkjournaal 6 
 
 

De agenda is voor alle ouders ook zichtbaar in de Parro app. 
 

 

 

Het Alfrinkteam wenst u fijne Kerstdagen en een gelukkig en gezond 2022!! 

 

 

 

 

 


