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Vanuit directie en team 
 
Beste ouders, verzorgers, 
 
Bedankt!! 
Meer hoef ik eigenlijk niet te zeggen. Want alles zit in dit woord verpakt. Bedankt voor het 
vertrouwen dat ik heb gekregen als interim-directeur van de Alfrinkschool. Met veel liefde 
heb ik mij ingezet voor de school, de kinderen, voor de ouders en het team. Ik ben een 
mensenmens en heb daarin relatie altijd bovenaan gezet. Soms moesten er keuzes gemaakt 
worden die niet voor iedereen leuk waren, maar uiteindelijk heb ik altijd gekozen voor wat 
het beste was voor de kinderen en de school. Het was fijn om te merken dat ik hierin het 
vertrouwen kreeg van iedereen. Bedankt voor de fijne samenwerking.  
 
Ik hoop van harte dat jullie elkaar blijven versterken en samen de Alfrink maken tot een nog 
mooiere school. Het was goed om met elkaar in gesprek te blijven, te zoeken naar het beste 
voor kinderen! Ik heb nooit het idee gehad dat ik er alleen voor stond. Veel is in 
samenwerking gegaan. Samen met het team, of samen met ouders! Ik kan alleen maar 
zeggen: houd dit vast! Bedankt voor alles.  
Vanaf augustus 2021 heb ik de Alfrink met het team mogen leiden. Ik heb dit met veel 
plezier gedaan en nu zeg ik: 'Dag!' of misschien 'Tot Ziens'. Al heb ik er natuurlijk geen idee 
van hoeveel van jullie ik nog ga zien of ontmoeten in de toekomst. Mijn weg vervolgd zich 
o.a. naar een andere school. Ik wens u het allerbeste! Het liefst zou ik dit persoonlijk tegen 
iedereen zeggen, helaas is dit niet mogelijk. Via deze weg richt ik me toch persoonlijk tot u! 
Bedankt voor alles en ik wens u het allerbeste! Veel gezondheid en een mooi leven! Ik wens 
dan alle leerlingen toe dat ze in steeds meer in zichzelf mogen blijven geloven en de juiste 
keuzes blijven maken in de toekomst.  
Straks trek ik als trotse interim-directeur de deur achter me dicht. Ik kijk terug op een mooie 
periode. Met een gerust hart geef ik de sleutel 
van de Alfrink dan in handen van Joyce 
Vorsteveld. Het is goed op de Alfrink! Er ligt een 
mooie toekomst open voor de kinderen, 
leerkrachten en ouders.  
Nog een keer zeg ik: BEDANKT voor deze fijne 
periode! Ga in gezondheid en zorg goed voor 
jezelf en je medemens.  
Hartelijke groet, W.H.(Henri) Verheij 
 
 
 
 
 

 



Voorstellen Joyce Vorsteveld 
 
Een aantal maanden geleden zag ik via Social Media een ontzettend leuk en inspirerend 

filmpje van de leerlingen van de Kardinaal Alfrinkschool; ze zochten een nieuwe directeur. 

Samen met mijn man heb ik het filmpje bekeken en dacht ik 'dat zou wel eens een school 

kunnen zijn die perfect bij mij zou passen!'. Zo kwam het dat ik in december de stoute 

schoenen aantrok en heb gesolliciteerd! 

En zo begon mijn avontuur richting Neede. Via de verschillende sollicitatierondes en een 

assessment naar nu; ik mag mij vanaf 1 mei 2022 de nieuwe directeur van de Kardinaal 

Alfrinkschool noemen en daar ben ik ontzettend trots op! 

Het gaat voor mij een nieuwe start worden binnen het regulier basisonderwijs. Tijdens mijn 

PABO-studie heb ik binnen het regulier onderwijs gewerkt en ook daarna heel even 

ingevallen, maar al snel ben ik begonnen in het speciaal onderwijs. In Enschede heb ik 

gewerkt bij 'SO Het Mozaïek' als leerkracht en daarna ben ik in Hengelo op 'SO de Stapsteen' 

als Intern Begeleider terecht gekomen. De afgelopen jaren heb ik in die functie ook in Almelo 

gewerkt bij 'VSO de Brug'. 

Al een tijdje ben ik bezig om mij te verdiepen in het directie-vak en heb ik ook al de nodige 

vooropleidingen gevolgd, maar de 'echte kans' om het in de praktijk te brengen bleef nog 

uit, tot nu! 

Ik ga dan ook met veel enthousiasme beginnen aan deze nieuwe uitdaging en zal in het 

nieuwe schooljaar ook starten met de opleiding tot schoolleider. Ik ben van plan om de 

komende jaren met het team van de Kardinaal Alfinkschool samen te werken aan de 

uitdagingen die op ons af gaan komen. Zoals ik het team nu heb leren kennen, ik ben 

inmiddels 2 dagen geweest op locatie, gaat dat zeker 

goedkomen! 

Wie is dan die nieuwe directeur? 

Ik ben Joyce Vorsteveld, 37 jaar, en woon met veel plezier 

in Boekelo samen met mijn man Peter, dochter Elsa en 

hond Luna. In mijn vrije tijd houd ik van wandelen, lezen, 

tuinieren, koken, bakken, mijn eigen kleding maken en 

leuke (culturele) dingen doen met mijn gezin en vrienden. 

Daarnaast maak ik deel uit van de redactie van ons 

dorpsblad 'Boekeloos' en heb ik in 2014 een eigen boek 

uitgegeven over een jongen met autisme: ‘De wereld van 

Kees’. 

 

 

 

 

 

 



Leerlingenraad 

De Alfrinkschool heeft onlangs een 

nieuwe leerlingenraad geïnstalleerd. Op 

deze manier vergroten wij de leerling 

betrokkenheid. We leren de leerlingen 

meer denken vanuit het algemeen 

belang en zij ontwikkelen hun 

communicatieve vaardigheden. In de 

groepen is hierover gesproken en 

konden leerlingen aangeven of zij hierin 

wilden deelnemen. Het was verrassend 

hoeveel kinderen hiervoor enthousiast 

waren. De bedoeling was dat er per 

groep twee leerlingen deelnemen, 

maar omdat er per groep meer 

kandidaten waren zijn er verkiezingen 

gehouden. Leerlingen maakten een 

flyer en gaven hierop aan waarom zij in 

de leerlingenraad wilden en waarom 

andere leerlingen op hen moesten 

stemmen. De leerlingen van groep 4-7 

hebben meegedaan zodat op deze 

manier de leerlingenraad voor volgend 

schooljaar ook direct georganiseerd is.  

Standaard bestaat de leerlingenraad namelijk uit leerlingen vanuit groep 5-8. 

Saar en Dave (groep 4) Evi en Lyam (groep 5) Vera en Bram (groep 6) en Tessa en Sam (groep 7) 

nemen deel in de leerlingenraad. Saar en Dave (groep 4), Evi en Lyam (groep 5), Vera en Bram (groep 

6) en Tessa en Sam (groep 7) nemen deel in de leerlingenraad. Na de meivakantie staat de 1e officiële 

vergadering in de planing. Ze zullen dan hun eigen speerpunten bespreken. De leerlingenraad heeft 

ook een eigen mailadres, namelijk: leerlingenraad@alfrinkneede.nl 

 

Toneelmiddag 

Op woensdag 13 mei konden eindelijk onze toneelmiddag weer plaats vinden in de ‘normale’ setting 

met ouders/verzorgers als publiek. Wat een mooie optredens hebben de kinderen verzorgd! Fijn dat 

het weer kon op deze manier. Iedereen bedankt voor de komst! 

   

 

 

mailto:leerlingenraad@alfrinkneede.nl


Schoolvoetbal 

Een groot aantal leerlingen uit groep 7 en 8 hebben woensdagmiddag 13 april meegedaan aan het 

schoolvoetbaltoernooi hier in Neede. De kinderen hebben een leuke, sportieve middag gehad met 

veel plezier. Ze hebben allen erg goed hun best gedaan! 

 

De jongens van groep 7 hebben het schoolvoetbaltoernooi van Neede gewonnen. Toppers!  

Op woensdag 18 mei mogen ze mee doen met de regiofinale in Eibergen. Deze begint vanaf 14.00 

uur. Aanmoediging is natuurlijk van harte welkom tijdens deze middag! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gezonde traktaties 

Op onze school willen we gezond eten voor 

iedereen makkelijk maken, want gezond eten is 

goed voor je. Hiervoor hebben we de leerlingen 

zelf nodig, maar ook u als ouders/verzorgers en 

de leraren. Samen kunnen we ervoor zorgen dat 

gezond eten op onze school de normaalste zaak 

van de wereld wordt. Ook voor kinderen en 

leraren met een allergie, dieet of een bepaalde 

(geloofs)overtuiging.  

Kinderen die jarig zijn, zetten we natuurlijk graag in het zonnetje. Veel kinderen brengen een 

traktatie mee. Dat vinden we erg leuk! We stimuleren (niet verplicht) het uitdelen van gezonde 

traktaties bijvoorbeeld met groente of fruit. Voor kinderen, maar ook voor leraren. Er zijn ontzettend 

veel leuke, originele ideeën voor gezonde traktaties te vinden, bijvoorbeeld op internet en. En het 

hoeft echt geen enorm kunstwerk te zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Opbrengst vastenactie 

De vastenactie heeft het prachtige bedrag opgebracht van € 1083,04. 

Allemaal bedankt voor uw bijdragen! 

 

 

Koningsspelen 

We mogen terugkijken op geslaagde 

Koningsspelen. Het weer werkte mee en 

de stemming was opperbest. Iedereen 

super bedankt voor het organiseren en 

meehelpen om deze morgen tot een 

succes te maken!! 

Met elkaar maken wij ’t voor elkaar. 

 

 

 

 



Moederdag 

Op school zijn we stiekem natuurlijk al erg druk om iets te maken 

voor Moederdag. In de groepen 1 t/m 4 zullen de kinderen iets 

leuks maken, in de groepen 5 t/m 8 maken de kinderen een mooi 

verhaal of gedicht. Dit omdat er in deze periode van het schooljaar 

ook allerlei andere activiteiten zijn. Wij wensen alle moeders alvast 

een hele fijne Moederdag toe op zondag 8 mei! 

 

Veiligheid rond onze school

 

 

 

  



Textielrace 

Wij doen met groep 7 en 8 mee aan de Textiel Race. Na de meivakantie krijgen wij een gastles over 

het belang van het beter inzamelen van Textiel. Vervolgens gaan wij 4 weken lang deelnemen aan de 

Textiel Race. Dit is een competitie waarbij 10 basisschoolteams de strijd aangaan om zoveel mogelijk 

oud textiel in te zamelen. Daarmee is een toffe prijs te winnen, namelijk een volledig verzorgd 

schoolreisje voor groep 7 en 8 naar het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. 

De Textiel Race vindt plaats van maandag 16 mei tot donderdag 9 juni 10.00 uur. 

Wat gaan we verzamelen? Zo veel mogelijk oud textiel. Dit is bijvoorbeeld oude kleding, gordijnen, 

knuffels of tafellakens. Let op, dit textiel moet voldoen aan de volgende voorwaarden:  

● Het textiel mag niet vies zijn.  

● Het textiel mag niet nat zijn.  

● Het textiel moet afkomstig zijn van huishoudens. Het mag niet afkomstig zijn van bedrijven. 

 

Heeft u nog oud textiel thuis liggen? Neem het mee naar school en geef het af in groep 7 of 8.  

Wij hopen zo veel mogelijk textiel te verzamelen. Dat is goed voor het milieu en wie weet winnen wij 

een schoolreis! 

 

 
 
 
 

  



 

  



Agenda mei 2022 

 

Maandag 9 mei Luizencontrole 

 Techniek groep 8 9:00-11:30 

Dinsdag 10 mei Papier t/m 13 mei 

 VVN fietscontrole groep 7 

Donderdag 12 mei Praktisch verkeersexamen groep 7 

16 t/m 20 mei Avondvierdaagse 

16 mei t/m 9 juni Textielrace groep 7-8 

Maandag 16 mei Zwemmen groep 5 12:30-13:30 

 Vergadering MR 19:00 

Woensdag 18 mei Basketbaltoernooi groep 6,7 en 8 

 Regiofinale schoolvoetbaltoernooi in 
Eibergen 

Vrijdag 20 mei Alfrinkjournaal 10 

Woensdag 25 mei Schoolreisje 

Donderdag 26 mei Hemelvaartsdag 

Vrijdag 27 mei Vrije dag na Hemelvaart 

 
 
 
 

Een hele fijne meivakantie gewenst! 

Hartelijke groet namens het Alfrinkteam 

 

 


