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Vanuit directie en team 
 
Met trots mag ik dit Alfrinkjournaal openen. Voor mijzelf een bijzonder moment; mijn 
eerste! Vlak voor de meivakantie mocht ik alvast bij het teamuitje aansluiten. Na een hele 
leuke middag was er voor het eten een moment waarbij we afscheid hebben genomen van 
Henri Verheij. Het team heeft zijn dank uitgesproken en Henri bedankt met een attentie.  

 
Henri sprak mooie woorden over het team 
en de school en hierna kreeg ik ‘officieel’ de 
sleutels en het grote boek overgedragen van 
Henri. 
 
De avond ging hierna nog even door en 
stelde mij in de gelegenheid om op een 
informele manier kennis te maken met de 
toppers die de Alfrinkschool draaien.  
Vol vertrouwen ging ik dan ook de 
meivakantie in. 
 
Na de vakantie begon ik met veel plezier en 
heb ik alle kinderen ook eindelijk kunnen 

ontmoeten. De kleuters stonden direct al allemaal in mijn kantoor om even te kijken ‘wie nu 
toch die nieuwe directeur was’, en de andere kinderen heb ik in de klassen opgezocht die 
week.  
Nu zijn we alweer twee weken verder en ik kan zeggen dat ik me enorm welkom voel. De 
Alfrinkschool is een ontzettend warme en hechte school waar iedereen zich direct thuis zal 
voelen; ik dus ook. Bedankt daarvoor allemaal! 
 
De komende weken staan in het teken van verschillende feesten en vieringen; van 
Hemelvaart en Pinksteren tot de schoolreisjes en het kamp. We hopen allemaal op mooi 
weer en dat we maar mooie herinneringen mogen maken. 
 
Als afsluiting voor deze nieuwsbrief kwam ik een gedichtje tegen dat ik passend vond.  
Een klein gedichtje over dat we allemaal nooit zijn uitgeleerd 😊 
 
 
 
 
 
 
 



Ooit Nooit Niets 
(Hans en Monique Hagen) 
 
Ik weet 
wat warm is en wat koud is 
wat zoet is en wat zout is 
 
Ik weet 
wat lief is en wat stout is 
wat goed is en wat fout is 
 
Maar wat is nul en wat is niets 
wanneer is ooit wanneer is nooit 
en waar is nergens 
dat moet ik nog bedenken 
 
Ik denk nooit aan niets 
want als ik dat probeer 
denk ik stiekem toch aan iets 
 
Ooit ben ik met denken klaar 
dan weet ik alles 
van nul en niets en nergens 
dan ben ik een wetenaar 
 
 

Schoolvoetbal. 

De jongens van groep 7 stonden afgelopen woensdag in de finale van het schoolvoetbal toernooi. Dit 
werd in Eibergen gehouden. Helaas hebben ze niet gewonnen, maar ze hebben erg goed hun best 
gedaan. We zijn trots op ze! 

 



Schoolreisjes 

Volgende week woensdag 25 mei gaan we, samen met de groepen 1 t/m 7 op schoolreisje! 
We gaan die dag met 3 bussen naar verschillende locaties. We vertrekken op verschillende tijden en 
de bussen zullen klaarstaan aan Oranjelaan. Een aantal leerkrachten, stagiaires en ouders van de OR 
en van de desbetreffende groepen gaan mee als begeleiding.  
We hopen natuurlijk op een gezellige, zonnige dag! Dat gaat vast lukken!  
Indien u verder nog vragen heeft dan kunt u dit altijd aan ons doorgeven.  
Hartelijke groeten van de schoolreiscommissie. 
 

Leerlingenraad 

Afgelopen donderdag hebben we de eerste ‘echte vergadering’ gehad van de leerlingenraad. 

We hebben samen invulling gegeven aan de vergaderingen die nog komen gaan en de taken 
verdeeld. 

Het eerste onderwerp waar we echt over na hebben gedacht is de besteding van het sponsorloop 
geld. Dit is namelijk voor het buitenspel-materiaal bedoeld en daar moeten we een plan voor maken! 

Alle leerlingenraad-leden gaan dit punt nu bespreken in hun eigen klas en we hopen in de volgende 
vergadering tot een echt plan - met begroting - te kunnen komen. 

Als afsluiting van de vergadering zijn we als leerlingenraad de klassen rondgegaan om bekend te 
maken wat we hebben opgehaald met de sponsorloop (€4162,70) en om iedereen daarvoor te 
bedanken met een ijsje! 

 



Schoolbasketbal. 

Persbericht vanuit de Sportfederatie: 
Alfrink en Ariëns winnen Needs Basketbaltoernooi 2022  

Het Needs Basketbaltoernooi voor jongens en meiden groep 7/8 op woensdagmiddag 18 mei is in de 
meidenpoule gewonnen door de Kardinaal Alfrinkschool en in de jongenspoule door de Dr. Ariëns 
Daltonschool uit Neede. Het toernooi in de Spilbroekhal werd georganiseerd door docent Martijn ten 
Berge en de Sport Federatie Berkelland in opdracht van de basisscholen uit Neede, Noordijk en 
Rietmolen. Elf teams van de basisscholen uit Neede, Noordijk en Rietmolen streden om wisselbekers 
en de te winnen basketballen. In de meidenpoule waren de beide teams van de Alfrinkschool 
oppermachtig en in de jongenspoule was dit het geval bij de teams van de Ariënschool. De vrije 
worpen werden het beste genomen door Wies Peddemos en Koen Thuinte beide van de Dr. Ariëns 
Daltonschool. Dus won de Ariënsschool in totaal maar liefst 4 nieuwe basketballen en een 
wisselbeker! De wedstrijden werden prima begeleid door de eigen docenten van de deelnemende 
teams.  

 

 

We zijn erg trots op deze toppers; gefeliciteerd dames! 

 

 

 

 



Ander nieuws: 

Groep 2 is afgelopen week een middag in groep 3 geweest om alvast te wennen voor volgend 
schooljaar. Het was er erg gezellig! 

 

 

Wist je dat…… 

We een aantal erg sportieve juffen op school hebben? 

Ze hebben op zaterdag 14 mei meegedaan aan de Kastelenloop in Diepenheim. Een Halve Marathon 
bestaande uit 3 verschillende lussen van 7, 9 en 5 kilometer om en door Diepenheim. 

 

Juf Annemiek, juf Debby,  

juf Seline, juf Demi,  

de man van juf Annemiek en 
juf Areke  

hebben erg goed hun best 
gedaan en het samen 
gehaald! 

We zijn trots op ze! 



Textielrace 

Voor wie het nog niet heeft gezien/ gelezen:  
Textielrace voor bewustwording én om een schoolreisje te winnen, op de Alfrinkschool in Neede | 
Achterhoek | tubantia.nl  
  
 
Bericht vanuit groep 7 en 8 
Wij (groep 7 en 8) doen mee aan de Textielrace. De Textielrace is een wedstrijd van tien scholen 
waarbij je zo veel mogelijk textiel moet inzamelen. Zoals: schoenen, kleding, gordijnen, beddengoed 
en tassen (er mogen geen vieze spullen tussen zitten). Het wordt ingezameld in een grote container. 
We hebben al 4 volle containers ingeleverd! Kijk maar op de foto. 
  
Je kan ook kapotte kleding brengen, maar zorg je dat apart houdt want dan kunnen wij het maken en 
dan verdienen wij extra punten. We kunnen een schoolreisje winnen naar een Openluchtmuseum in 
Arnhem!   
 
Wil jij ons helpen? Neem dan zoveel mogelijk textiel mee naar school. Aan de kant van groep 7 en 8 
mag je het inleveren op de witte plank. Wij zorgen dan dat het op de goede plek komt.  
 
Alvast bedankt. Groetjes groep 7 en 8!  
 

   

 
 

 

 
 



Cultureel uitje 

Willem woont alleen aan de rand van het bos. Hij geniet van de rust die hij heeft verdiend na een 
leven vol gevaarlijke avonturen. 

Hij zingt zeeroverliedjes, loert wat door zijn verrekijker over het water tot opeens een klein jongetje 
de rust verstoort. 

Het jongetje is een landrot, duidelijk. Aan landrotten heb je niks. Landrotten zeuren. Om woest van 
te worden! 

“Woeste Willem” is een vertelvoorstelling over stoer doen, bang zijn en over vriendschappen die je 
niet aan ziet komen. 

De voorstelling is een theaterbewerking van het boek Woeste Willem van Dieter en Ingrid Schubert.  

Het verhaal wordt verteld door Harro van Lien. 

 

 



 

 



 



 

  



 



Agenda mei 2022 

 
Woensdag 25 mei Schoolreisje 
Donderdag 26 mei Hemelvaartsdag 
Vrijdag 27 mei Vrije dag na Hemelvaart 
Maandag 30 mei MR vergadering 19.00 uur 

 
Agenda juni 2022 
 

Maandag 6 juni Tweede Pinksterdag 
Dinsdag 7 juni OR vergadering 

Techniekmiddag groep 7 12.30-15.00u 
Dinsdag 7 juni t/m 
vrijdag 10 juni 

Onderbouwvrije week : alle leerlingen 
uit groep 1 en 2 zijn vrij. 

Woensdag 8 t/m 
vrijdag 10 juni 

Kamp groep 8 

Maandag 13 juni Studiedag: leerlingen vrij! 
Dinsdag 14 juni 
t/m 17 juni 

Oud Papier container 

Maandag 20 juni MR vergadering 
Dinsdag 21 juni Schoonmaakavond groep 1-2-3 
Vrijdag 24 juni  Nieuwsbrief 11 

 
 
 

Hartelijke groet namens het Alfrinkteam 

 

 


