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Vanuit directie en team 
 
Beste ouders, verzorgers, 
 
De komende weken staan in het teken van kennismaken, overdragen en inwerken van de nieuwe 
directeur. Op 6 april komt Joyce Vorsteveld kennismaken met het team. Daarna staan overdracht 
momenten gepland. We zorgen dat de nieuwe directeur goed kan starten vanaf 1 mei. Na de 
Meivakantie zal zij 3 dagen per week op school zijn. In het volgende Alfrinkjournaal zal Joyce zich 
voorstellen.  
 
Er komt steeds meer leven in de brouwerij. Aandacht voor activiteiten, Pasen, Koningsspelen, 
Avondvierdaagse en ook de Toneelmiddag weer met ouders. Dat is weer zoals het bedoelt is en zoals 
we graag school willen zijn. Naast hard werken en leren op school ook op een andere manier met 
elkaar bezig zijn en dan ook leren met en van elkaar.  
 

Pasen: 

Het is de 

veertigdagentijd, de 

periode waarin we 

toeleven naar het 

Paasfeest. Dat doen 

we met 

verschillende 

activiteiten en ook 

met verhalen over 

Jezus en de mensen die hij tegenkomt. Fijn dat we weer activiteiten kunnen organiseren. 

Paasviering en ook een inzameling voor Oekraïne. Er zijn in het leven heel veel dingen die je 

niet zeker kunt weten. Ook kinderen herkennen dat. Of je een toets goed gemaakt hebt, of 

een vakantie leuk wordt, maar ook of je zieke oma of opa weer beter wordt – je weet het 

niet altijd zeker. Tot de dag van vandaag mogen wij erop vertrouwen, dat het elke dag weer 

licht zal worden. Nogal logisch, zou je kunnen zeggen. Maar toch… Als er iets heel ergs 

gebeurt, kun je het gevoel hebben dat het donker is. Dan twijfel je misschien of het ooit 

weer licht wordt in je leven. Met Pasen vieren we dat dat toch altijd gebeurt, zelfs over de 

grenzen van de dood heen. Het kan nooit zo donker zijn dat het niet meer licht wordt. In de 

verhalen van deze periode horen we hoe Jezus licht brengt voor mensen die hij tegenkomt. 

Maar we horen ook hoe het donker wordt voor hemzelf, als hij gearresteerd wordt en later 

zelfs gekruisigd. Als Jezus sterft, wordt het helemaal donker in het land. Maar op de 

paasmorgen horen we toch hoe het licht uiteindelijk overwint 

 



Witte Donderdag en Pasen vieren op school 

Op donderdag 14 april is het Witte Donderdag. Er zal in iedere groep een paaslunch zijn 
waarbij de leerlingen een gekookt ei en breekbrood krijgen. Er mag altijd een extra 
boterham meegegeven worden. De OR zorgt voor wat lekkers. 
  
De activiteit eieren zoeken staat op het 
programma, verder zal er in iedere groep 
aandacht worden geschonken aan de 
Paasviering. Dit jaar gaan wij wederom niet naar 
de St. Caecileakerk voor de viering. We gaan dit 
schooljaar op een ander moment een bezoek 
brengen aan de St. Caecileakerk. 
  
 
  

Dit jaar doet de school ook weer mee aan de Vastenactie! 
Alle leerlingen hebben een vastendoosje en een kluskaart 
mee naar huis gekregen. We zamelen dit jaar geld in voor 
Oekraïne. De leerlingen moeten het vastendoosje en 
ingezamelde geld voor donderdag 14 april inleveren bij hun 
eigen leerkracht. Wij hopen een mooi bedrag namens de 
school te kunnen schenken aan de Vastenactie voor 
Oekraïne. 
  
Op vrijdag 15 mei is het Goede Vrijdag, alle leerlingen zijn dan 
vrij! 

 
Welkom nieuwe leerlingen! 

In groep 1/2a zijn begonnen: 
Dexx Kruizinga, Kyan Meulenkamp, Lize te 
Hoonte en Lot Wormgoor. Intussen is Vincent 
Halsema ook bij ons om te wennen! 
  
In groep 1/2b zijn begonnen: 
Lonne de Vries, Lieke Huinink, Adama Traori, 
Merle te Hennepe, Nolah Brekveld 
 
 
Pleinwacht voor schooltijd 

Wij merken dat een aantal kinderen van 

groep 3 t/m 8 de laatste tijd steeds vroeger op school komen. Vanaf 8.15 uur zijn er 

leerkrachten op het plein dus de vraag aan u als ouder/verzorger om uw kind ook niet 

eerder dan 8.15 uur te laten komen op school. Dit i.v.m. het toezicht die wij dan kunnen 

houden op de kinderen. 

 
 
 



Open dag dinsdag 8 maart  
De open dag was een succes. Alle basisscholen in Neede hadden hun deuren open voor 
nieuwe ouders. Een aantal ouders hebben een rondleiding gekregen. Fijn dat dit weer kon.  
 
 
 
Koningsspelen 
Hoera, op vrijdag 22 april mogen we 
weer meedoen met de Koningsspelen! 
Helaas kon het twee jaar achter elkaar 
niet doorgaan, gelukkig kan het dit jaar 
wel weer! Deze dag beginnen we weer 
net als andere jaren met een 
Koningsontbijt. Aansluitend zullen er 
verschillende activiteiten op het plein 
plaatsvinden en ook is er dit jaar weer 
de sponsorloop. Bij de sponsorloop 
gaan de kinderen hun best doen om 
zoveel mogelijk rondes te lopen. Dit 
alles met als doel nieuwe 
speelmaterialen voor buiten op het 
schoolplein. We zijn druk bezig met de 
voorbereidingen, verdere info volgt. 
We maken er een gezellige ochtend van! 
 
 
Vanaf nu kunnen alle kinderen in Nederland het liedje en de dans van de ‘FitTop10’ oefenen 
voor de feestelijke start van de Koningsspelen op 22 april.  

Voor deze speciale editie zingen de kinderen in dit vrolijke nummer een stukje van alle 
negen nummers van de afgelopen Koningsspelen en dagen ze alle kinderen van Nederland 
uit om fit te worden, want daardoor voel je je fijner én is alles leuker. 

Bekijk hier de videoclip en het lied. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://login.koningsspelen.nl/redirect.cfm?mail_id=10179&link=https://koningsspelen.nl/inspiratie/zing-en-dans/


 
Een compilatie vanuit onze groepen 
 
Groep 1/2a spelen 
We hebben enkele zonnige dagen achter de rug. Dat maakt 
het buiten spelen ook erg fijn! We hebben deze week weer 
leuke spellen gespeeld bij Beweegwijs van juf Marjolein! 
Vanmorgen ook gymmen in de gymzaal. Voor de nieuwe 
kinderen spannend en nieuw, maar ze deden erg goed mee! 
Ook hebben we samen het boek van Pauwtje Pio 
(voor)gelezen bij Close reading. Hierna mochten de kinderen 
tekenen over wie het verhaal ging, wat er hand is in het 
verhaal en waar het verhaal zich afspeelde. Erg mooi om de 
samenwerking te zien tijdens de opdracht!  
 
 

 
 
 
Groep 1/2b Groeien 
 

?? Wat is dat?? Wat zal er toch onder de 
deken zitten? Wat een verrassing om te 
ontdekken dat er een vissenkom onder zat. 
Maar nog geen vissen. Dit moet opgelost 

worden💪🏻 op naar de dierenwinkel voor 

informatie en vissen🐠 samen vragen 
bedenken voor de verkoper om goed te 

kunnen zorgen voor de vissen🙂 We zijn  
begonnen met het maken van een ontdeklab 
gericht op groeien. Wat een betrokkenheid en 
enthousiasme was er te zien. We gaan de 

hoek nog verder afmaken de komende weken met nog meer dieren/planten die 

groeien🌺🌸🐠🐸 Voor de vissen moeten nog namen bedacht worden. De kinderen die 
dat leuk vinden, mogen een naam bedenken en deze op een briefje schrijven. Dan kunnen 
we samen namen kiezen voor onze vissen. 
 
Groep 3 
Wat leuk om te zien dat er al veel spullen van vroeger worden 
meegenomen! Zo hebben we een hele oude telefoon bekeken 
en een boek waar een oma van één van de kinderen nog uit 
heeft gelezen. Die oude telefoons komen trouwens goed van 
pas, de kinderen gebruiken ze om in te lezen! We oefenen veel, 
vooral door middel van circuits. Zo waren we ok bezig met klok 
kijken, digitaal en analoog. Wat als het een uur eerder is of juist 
later? 
 
 
 
 



 
Groep 4 

We hebben leuke dagen gehad! Vanwege het mooie 
weer zijn we niet in de gymzaal geweest, de kinderen 
wilden graag naar de buitenspeelplaats. Het was 
prachtig weer! We ook gestart met "Week van het 
leesplezier" en "Week van de lente kriebels". 
Misschien hebben jullie daar al iets over gehoord of 
gezien van de kinderen. Ze hebben ze een interview 
mee gekregen met vragen rondom hun geboorte. De 
kinderen nemen een geboortekaartje en babyfoto mee 
naar school. We hangen de kaartjes en foto’s op. We 
hebben onlangs ook nog een les programmeren gehad! 
leuk hoor die robots, en wat zijn ze slim! 
 

 
 
 
 
 
 
 
Groep 5 

Weken vol nieuwe en leerzame dingen, 
waarin we bezig zijn geweest met het 
bewegend leren, ons hoofdstuk Natuur 
hebben afgerond en de wateren van 
Nederland uit ons hoofd hebben 

geleerd! 🧠👏🏼 Ook weten we precies 
wat er aan de binnenkant van ons 
lichaam gebeurd en hebben we samen 
met groep 3,4,5 gespeeld bij de 

speeltuin! 🏃♀️🏃♂️ We zijn ook gestart 
met het Bareka muurtje. Aan de hand 
van deze automatiseringsmethode 
kunnen wij precies inschatten wat de 
leerlingen van ons nodig hebben, op het 

gebied van automatiseren (rekenen).🧮✏️ En om alvast in de lente stemming te komen, onze 

lentebloemen van Kandinsky zijn klaar! 🌼🌺🌻 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Groep 6 

We hebben heerlijk met groep 6, 7 en 8 gespeeld in de speeltuin naast de Oranjelaan. 💧😎 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Groep 7 en 8 
De afgelopen weken hebben wij geschiedenis lessen gehad over de Tweede Wereldoorlog. 
We hebben onlangs een ontzettend interessante en leerzame ochtend gehad bij het 
onderduikmuseum. Leuk om (eindelijk) weer samen op pad te kunnen!  
 
 

 



 
 
 
 
Avondvierdaagse 
 
Beste ouders en kinderen van de Alfrinkschool, 
We mogen weer samen wandelen! En dat vinden wij heel fijn! 

Dit jaar is de Avondvierdaagse gepland in de week van 16 t/m 20 mei! 

  
We hopen op veel 
aanmeldingen, zodat we 
een week vol met gezellige, 
gezonde kilometers kunnen 
maken in onze felgekleurde 
Alfrinkshirts! Moedig dus 
iedereen aan om mee te 
wandelen deze week! 

Ook hulp kan niet gemist 
worden; kijk snel of je nog 
extra handen uit de 
mouwen kunt steken tijdens 
deze week. 
Ook dit kan aangegeven 
worden op de aanmeldingsbrief! 

  
De brief voor de aanmelding zit op 4 april in de tas mee naar huis, en deze moeten weer 
terug ingeleverd zijn vóór donderdag 14 april! Het verwerken is een hele klus, zorg dus dat 
je je aanmelding op tijd ingeleverd bij de juf van jouw klas! 

  
Verdere informatie volgt nog! Voor nu kunnen we alleen maar duimen op mooi weer en op 
een heerlijke week SAMEN wandelen! 

Sportieve groeten van, 

Karin Meijer, Ronald Ars, Dineke Heutink, Hetty Slotboom 

 

 



 

 



 

Agenda april 2022 

Maandag 28 maart Zwemmen groep 5 12.30-13.30 uur 

Maandag 4 april Techniek groep 7 9:00-11:30 

Woensdag 6 april Voetbaltoernooi groep 7-8  

Maandag 11 april Studiemiddag groep1/2 
Leerlingen groep 1/2 12:00 vrij 

 

Dinsdag 15 april Papier t/m vrijdag 15 april  

Vrijdag 15 april Goede Vrijdag (alle leerlingen vrij)  

Maandag 18 april 2e paasdag (alle leerlingen vrij)  

Dinsdag 19-
donderdag 21 april 

Eind Cito groep 8  

Vrijdag 22 april Koningsspelen  

Vrijdag 22 april  Alfrinkjournaal 9  

 
   
 

Hartelijke groet namens het Alfrinkteam 

 


