
Schooljaar 2021 – 2022 
Nummer 8 – 25 maart 2022  

 
 
 
 
 
 

 
Vanuit directie en team 
 
Beste ouders, verzorgers, 
 
De beste stuurlui staan aan wal.  
Bij ons in het gezin zijn ondertussen de drie 
jongsten positief getest op corona. Niet allemaal 
tegelijk maar de één na de ander. Eén in de 
basisschoolleeftijd en twee op de middelbare 
onderwijs. De één na de ander in quarantaine. De 
kinderen voelden zich niet helemaal lekker, maar 
ze speelden evengoed vrolijk - op eigen terrein - 
buiten.  
Toen ik vroeg of ze school al misten zeiden ze: “ 
Nou, ik vind het leuk om meer thuis te zijn maar ik 
mis school ook wel.. Allebei is het leuk.” Ze gaan er 
vrij ontspannen mee om. 
 
Zo anders is het soms onder volwassenen. Zoveel mensen, zoveel meningen. En meningen 
hebben wij Hollanders wel. De maatregelen die het kabinet afkondigt, leveren vanaf het 
begin al veel reacties op. De één vindt het te niet ver genoeg gaan, voor de ander gaat het 
veel te ver. En nu alle versoepelingen. Is dit niet ineens teveel van het goede? En anderen 
zeggen kan het nog een onsje meer? En iedereen is overtuigd van zijn of haar gelijk. Ik 
verbaas me steeds over de kritiek die het kabinet krijgt. Ongezouten wordt hen de maat 
gemeten en de verwensingen en bedreigingen zijn niet van de lucht. Hoe moeilijk maken we 
het met elkaar. Het kabinet probeert, naar mijn idee, met inzet van vele adviseurs, 
wetenschappers, virologen enz. tot een zo goed mogelijk oordeel te komen. Kunnen we al 
versoepelen of moeten we juist nog volhouden? Maar de druk neemt enorm toe. Iedere 
week zijn er demonstraties tegen de coronamaatregelen. Er is een roep om snellere 
versoepeling en gelijktijdig zagen we oprukkende varianten van het virus. 
 
Het kabinet wordt haast gedwongen om met data te komen, maar als er dan onder 
voorbehoud een datum wordt genoemd, is de kritiek niet van de lucht als het wordt 
uitgesteld. In deze tijd worden we vaker dan ons lief is ontregeld. Dat vraagt veel. Hoe kun je 
dan bijdragen aan een positief verloop van deze periode? Wat mij betreft hoeven we het 
niet altijd eens te zijn. Laat de stuurlui hun werk doen en laten wij iets meer vertrouwen 
krijgen in elkaar. Iets meer vertrouwen in de vakkundigheid, zorgvuldigheid en goede 
bedoeling waarmee er leiding wordt gegeven. Met iets meer begrip als er bijgestuurd moet 
worden, iets milder. 
 



We hebben kundige stuurlui die ons langs de ijsschotsen proberen te loodsen. Dat is hun 

verantwoordelijkheid, wij hebben weer andere zaken waar we onze energie op kunnen 

richten. Volgens mij wordt het samenleven dan een stuk leuker en aangenamer. 

Ik word blij van de jeugd die veel meer vertrouwen heeft en zich zo makkelijk aanpast aan 
nieuwe situaties, flexibel is en gewoon van de nood een deugd maakt. Dat flexibele gedrag 
zie ik in het hele onderwijs terug. Kinderen, brugklassers, studenten.. een groot deel past  
zich zonder morren aan en maakt er iets van. Als je al ontregeld bent of noodgedwongen 
thuiswerkt, laten we dan eens naar hen kijken en genieten van de ontspannen manier 
waarop zij in het leven staan!  
 

 
Nieuwe directeur voor de Alfrinkschool 
 
Voor de Alfrinkschool is een nieuwe directeur gevonden. Zij gaat zich binnenkort aan u 

voorstellen en gaat per 1 mei voor ons aan de slag. In de bijlage een brief vanuit ons bestuur. 

 

Carnaval 

Vandaag vierden wij carnaval op de Alfrinkschool. Deze dag mocht iedereen verkleed naar 

school komen. We hebben er een feestelijke ochtend van gemaakt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lentekriebels 

De week van de Lentekriebels komt er weer aan. Dit jaar vindt deze plaats in de week van 21 
t/m 25 maart. In deze week 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 van uw kind. 
 

 

 
Vakantierooster 2022-2023 
 
De MR heeft ingestemd met onderstaand vakantierooster Wanneer we meer zicht hebben 
op de schoolkalender van 2022-2023 zullen we de extra studiedagen ook afstemmen met de 
MR. We houden u op de hoogte! 
 

Herfstvakantie 22-10-2022       tot en met          30-10-2022 

Kerstvakantie 24-12-2022        tot en met          08-01-2023 

Voorjaarsvakantie 25-02-2023        tot en met          5-03-2023 

Pasen 10-04-2023 

Meivakantie incl. 
Koningsdag 

22-04-2023         tot en met          07-05-2023 

Hemelvaart + vrijdag 18-05-2023 en 19-05-2023 

Pinksteren 29-05-2023 

Zomervakantie 8-07-2023         tot en met          20-08-2023 

 

 
Musical 
De afgelopen jaren heeft de musical, vanwege Corona, plaatsgevonden in een kleinere 
setting. Dit zorgde voor een intieme en persoonlijke afscheidsavond.  Deze sfeer willen wij 
de komende jaren graag voortzetten op de Alfrinkschool. Dit houdt in dat de ouders van de 
leerlingen van groep 8 en hun oudere broers/zussen welkom zijn op de musical/ 
afscheidsavond. Jongere broertjes en zusjes kunnen de musical overdag met hun eigen klas 
bekijken. De musical zal op de afscheidsavond gefilmd worden, deze kan op een later 
moment terug worden gekeken door alle andere geïnteresseerden. Wij hopen jullie bij deze 
voldoende te hebben geïnformeerd. 



Oud papier 

Iedere maand staat er van woensdag tot vrijdag een 

open container bij de school om oud papier in te 

zamelen. Voor wie het nog niet wist, de data staan 

in onze schoolkalender. Voor wie er steeds het oud 

papier brengt, ontzettend bedankt. In 2021 hebben 

we maar liefst 13.860 kilo oud papier ingezameld. 

Het is duurzaam dit te blijven doen en het levert 

ook nog een aardig centje op. Alle beetjes helpen. 

 
 
 
Open dag dinsdag 8 maart en nieuwe leerlingen 
Kent u iemand die op zoek is naar een school voor zijn/ haar kind? Dan kunt u laten weten 
aan nieuwe ouders dat zij altijd contact kunnen opnemen voor een kennismakingsgesprek en 
een rondleiding. Dit gebeurt coronaproof. Een afspraak kan gemaakt worden door een e-
mail te versturen naar directie@alfrinkneede.nl 
 

Op dinsdag 8 maart is er een open dag. Zie hieronder de flyers. Deel deze informatie ook 
graag met bekenden in en om Neede! 
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Regionale aanpak personeelstekort 

Heb je een PABO-diploma, maar sta je nu niet voor de klas? Twijfel je of je (weer) les kunt 

gaan geven? Dan is het herstarterstraject iets voor jou. (zie bijlage) 

Ouders kunnen altijd contact opnemen voor een oriënterend gesprek waarin ik meer kan 

vertellen over het traject: Marjory Vermeegen, m.Vermeegen@loopbaancentrum-on.nl / 

0642470225.  

Filmpje: https://vimeo.com/560321179?ref=em-share  

 

 

Muziekbingo 

Zaterdag 19 februari organiseren wij voor alle kinderen in Neede en omstreken een online 
muziekbingo. Dit hebben wij via onze eigen sociale media kanalen gecommuniceerd, maar 
willen graag alle kinderen en ouders de kans geven om zich aan te melden! Vandaar dat wij 
alle scholen benaderen. Kinderen hoeven geen lid van de Kindercarnaval of 
Trefpunt-  Speeltuin de Berg te zijn om mee te kunnen doen. De aanmelding is kosteloos. 
Tijdens deze bingo zijn er leuke prijzen te winnen. Via onderstaande link kunnen 
ouder(s)/verzorger(s) zich aanmelden.  
 
Vul hieronder de gegevens in om je aan te melden voor de muziekbingo! De muziekbingo is 
op zaterdag 19 februari van 15:00 tot 17:00. Je meldt je aan als familie/gezin. Via het 
mailadres ontvang je een bevestiging van de aanmelding. De aanmelding is kosteloos. De 
bingokaarten komen via de mail of worden bij jullie thuis bezorgd. Hierover word je nog 
geïnformeerd. Alvast veel plezier! Met vrolijke en muzikale groet, Trefpunt de Berg & de 
Kindercarnaval NCG de Vlearmuze 
https://forms.gle/1D82gRt4Z6A1C9Tr5 
 

 

 

Informatiebijeenkomst Hoogbegaafdheid 

Het Preventie Platform Jeugd organiseert op donderdag 10 maart a.s. een 
informatiebijeenkomst over hoogbegaafdheid bij kinderen. Deze informatiebijeenkomst 
richt zich met name op opa’s, oma’s, andere familieleden, buren, vrienden, sporttrainers, 
begeleiders en andere belangstellenden die meer inzicht willen krijgen in de leefwereld van 
‘slimme kinderen’ en hen zo beter willen leren begrijpen. 
De bijeenkomst begint om 20.00 uur en vindt plaats op het Gerrit Komrij College, 
Parallelweg 7 te Winterswijk (theater) Aanmelden graag voor 3 maart a.s. via deze link: 
 https://preventieplatformjeugd.nl/themas/kind-en-
hoogbegaafdheid/informatiebijeenkomst-hoogbegaafheid. 
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Agenda maart 2022 

 
21-25  februari  Voorjaarsvakantie 
 
28 februari  Luizencontrole 
    Zwemmen groep 5 12:30-13:30 
 
7-9 maart   Rapportgesprekken groep 1 t/m 7 
     
8  maart   Open dag basisscholen Neede  

Papier t/m 11 maart 
     
18 maart   Juf Hanne jarig 
     
21 maart   Week van de Lentekriebels 

MR-vergadering 19:00 
 

22 maart   OR-vergadering 20:00  
     
23 maart   Toneelmiddag 
 
25        maart   Alfrinkjournaal 8 
 

 

Wij wensen iedereen een hele fijne voorjaarsvakantie toe! 

Hartelijke groet namens het Alfrinkteam 

 


