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Vanuit directie en team 
 
Beste ouders en verzorgers, 
 
De laatste weken van het schooljaar zijn aangebroken en het aftellen is nu echt begonnen. Nog maar 
2 weken naar school! Groep 8 gaat de komende weken helemaal een ander programma tegemoet 
met musical (nog veel oefenen) en afscheidsmomenten. 
 
We zijn blij dat we ook gedurende dit laatste stukje schooljaar alle groepen op school hebben kunnen 
houden ook al vallen er soms nog juffen ziek uit. Het kost wat regelwerk, maar gelukkig is iedereen 
flexibel en hebben de leerlingen er nauwelijks last van. Hier merken we het geluk van een luxe 
formatie! Volgend jaar hebben we wederom een luxe formatie, dat heeft u kunnen lezen in een 
eerder bericht. Hopelijk kunnen we ook dan lesuitval beperken. Ik zeg ‘hopelijk’ omdat ik voorzie dat 
het wel moeilijk gaat worden nu ook het Corona virus weer van zich laat horen. Invallers zijn tot nu 
toe bijna allemaal ingezet binnen vaste formaties op scholen en dus niet vaak beschikbaar voor 
kortdurende opvang. Net als dit schooljaar zullen we er ook volgend schooljaar voor gaan met ons 
team, maar zoals gezegd; het kan wel eens anders worden.  
De tijden veranderen. Maar we zien het binnen ons team meer zoals Loesje het zegt: 
 

 
We wensen u allemaal nog een paar goede weken, zonder ziekte, en zien elkaar hopelijk op de 
Barbecue avond! 

Vriendelijke groet, 

Joyce Vorsteveld. 

 



Klassenouders. 

Voor volgend schooljaar zoeken we weer voor elke klas een klassenouder.  
Omdat er afgelopen jaar wat onduidelijkheid was over de taken van een klassenouder hieronder 
even een opsomming wat er verwacht wordt: 

- Als klassenouder ben je ‘organisatorisch aanspreekpunt’ voor de leerkracht. De leerkracht 
stelt de hulpvraag dus aan de klassenouder die dat vervolgens verder doorzet naar andere 
ouders. 

- Als klassenouder zorg je voor coördinatie bij uitjes; ook hierbij heeft de leerkracht de leiding.  
- De klassenouder mag zelf mee op de uitjes (schoolreis uitgezonderd) maar hoeft niet direct. 

- De klassenouder van groep 8 zorgt naast bovenstaande taken ook voor hulp en vervoer bij 
het kamp en het decor van de musical. 

Heb je interesse om klassenouder te worden? Geef dat begin volgend jaar aan bij de leerkracht!  
Per klas hebben we er één nodig. 

 

Nieuws vanuit de MR: 
 
Maandag 20 juni hebben onze laatste MR vergadering gehad. Ondertussen hebben we kennis 
gemaakt met onze nieuwe directeur Joyce. We kijken uit naar fijne samenwerking! 

De MR vergaderingen voor het nieuwe schooljaar staan alweer gepland. Deze zullen op de 
schoolkalender en in het Alfrinkjournaal zichtbaar zijn. Heeft u zaken waarvan u het belangrijk vindt 
dat wij die in de MR bespreken, mail uw inbreng dan naar kaamr@keender.nl of spreek één van ons 
gerust aan.  
 
Wie zitten er ook alweer in de MR 
Lieke Klein Severt(voorzitter), Yvonne Markink, Laura Peters en Wendy te Deeseke 

Wij wensen iedereen alvast een hele fijne vakantie! 

 

Koptelefoons: 

We merken dat de koptelefoons van de leerlingen die we als school kunnen leveren snel kapot gaan 
en vaak als ‘niet prettig’ worden ervaren. Zo is er veel persoonlijke voorkeur over de koptelefoon of 
de oordopjes bij leerlingen. We hebben het binnen het team en de MR hierover gehad en we zouden 
u willen vragen om zelf te zorgen voor een koptelefoon/ oordopjes voor uw zoon/ dochter vanaf 
groep 3. Dit kan op school blijven liggen. Mocht de aanschaf problemen opleveren, dan kunt u het 
aangeven bij de groepsleerkracht van uw kind. 

 

 

 

 

 



Nieuws vanuit groep 7 en 8: 

Zoals u vast gehoord en gemerkt heeft hebben wij met groep 7 en 8 de afgelopen weken meegedaan 
aan de Textiel Race. Samen is er maar liefst 2461 kilo textiel ingezameld. 

Helaas was dit niet voldoende om te winnen, maar de kinderen hebben fantastisch goed hun best 
gedaan. Daarom zijn we afgelopen dinsdagmiddag met beide groepen naar de speeltuin aan de 
Oranjelaan geweest. We hebben hier een aantal fanatieke potjes levend stratego gedaan en daarna 
nog even vrij gespeeld. Als afsluiting hebben de kinderen een lekker ijsje gehad. Super gedaan groep 
7 en 8. Wij zijn trots op jullie! 

 

 

 

 

 



 
Bericht over en van juf Martine: 

Beste (oud) leerlingen, ouders en andere betrokkenen, 

Juf Martine Tiehuis- Kleinsman heeft een hele periode voor de Alfrinkschool gewerkt. Zij is de 
afgelopen jaren door ziekte uit de running geweest. De ‘oudere leerlingen’ en ouders zullen haar nog 
wel kennen.  

Na haar re-integratie heeft juf Martine besloten om na 14 jaar onze school verlaten voor een andere 
functie elders. Martine heeft altijd met veel plezier op de Alfrink gewerkt. We gaan deze ontzettend 
fijne, actieve, enthousiaste en betrokken collega missen. 

Velen van ons zullen mooie herinneringen hebben met juf Martine. Wij zouden het leuk vinden dat 
jullie deze herinnering of een persoonlijk bericht achter laten op de Padlet 
https://padlet.com/digicoach11/1hlpvk8a4eetxcdn 

Groet, Team Alfrinkschool. 

Beste leerlingen, ouders en verzorgers en natuurlijk alle oud-leerlingen en betrokkenen van de 
Alfrinkschool, 
  
Het is alweer even geleden dat ik een update heb geplaatst over hoe het nu met mij gaat. Graag wil ik 
hieronder uitleg geven over mijn situatie en het afscheid nemen van de Alfrinkschool. 
  
Het begon allemaal in 2006. Na een sollicitatiegesprek werd ik aangenomen op de Kardinaal 
Alfrinkschool en mocht ik voor groep 4 staan. Mijn loopbaan als leerkracht kon niet beter beginnen, 
wat een geweldige, leuke en betrokken groep! Na dit jaar mocht ik blijven en heb ik diverse groepen 
lesgegeven. Dit heb ik altijd met veel passie en plezier gedaan. Iedere groep heeft iets unieks en 
moois, iedere leerling echt zien en daar het beste uit halen.  
Wat heb ik al die jaren veel geleerd, veel kinderen leren kennen, ouders en externen.  
Wat een geluk dat ik op de Alfrink mocht werken! 
Helaas werd ik eind 2018 ziek en 2019 stond in het teken van chemo's, operaties en bestralingen. Na 
dit pittige traject ging ik in 2020 weer re-integreren en ik dacht; dit doe ik wel even. Echter bleek dat 
ik helemaal nog niet voor de klas kon staan, ik zat nog middenin mijn herstelperiode. Het ging 
gewoon niet meer. Wel wilde ik graag blijven werken maar dan in een andere rol/functie. Een tijd 
daarvoor heb ik een pitch gegeven aan directeuren over onderwijs & ICT en de directrice van de St. 
Jozef in Rietmolen wilde hier wat mee. Vandaar dat ik in deze rol ben gekomen en ondertussen werk 
ik ook op de Petrusschool in Hengevelde en nog een gedeelte bovenschools. Onwijs leuk. Ik ben nog 
volop bij het onderwijs betrokken maar op een andere manier. Op dit moment ben ik daar werkzaam 
als een soort digicoach, ik help scholen met een ICT-beleidsplan opstellen en deze implementeren 
want ik vind het onwijs belangrijk dat leerlingen ook dat stukje vanuit school mee krijgen. Soms 
sluiten er deuren en gaan er andere weer open en met veel enthousiasme bewandel ik dit nieuwe 
pad! 
  
Hierbij wil ik iedereen bedanken voor de betrokkenheid, het vertrouwen en de heerlijke tijd hier op de 
Alfrink!  
  

Lieve groeten, 
Martine Tiehuis-Kleinsman 

 

 



Alvast voor op de kalender! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leuke dingen om te doen de komende periode: 

 

Circus de Berg: morgen 25 juni. 

Sup-Cup: 3 juli.  

 

 

 

  



  



 

  



Agenda juni/ juli 2022 

 
Maandag 27 juni Doordraaimiddag van 13.00- 14.15 uur. 
Woensdag 29 juni GMR vergadering 
Vrijdag 1 juli - Juffendag. 

- Rapport gaat mee. 
- BBQ avond 17.00- max 21.30 

uur: gedurende de avond is er 
tijd om in de klassen nog even 
afscheid te nemen van de 
leerkracht(en) van dit 
schooljaar. 

Maandag 4 juli Zwemmen groep 5 
Dinsdag 5 juli t/m 
vrijdag 8 juli 

Oud Papier container 

Dinsdag 5 juli Musical en afscheidsavond groep 8 
Woensdag 6 juli 10.30 uur groep 8 uitzwaaien. 
Vrijdag 8 juli  - Laatste schooldag. 

- Nieuwsbrief 12 
 
 
 

Hartelijke groet namens het Alfrinkteam! 

 

 


