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Beste ouders en verzorgers, 
 
Alweer de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar! De tijd is voorbij gevlogen… 

Dat merkten we afgelopen week ook weer bij het afscheid van groep 8; ‘wat is de tijd snel gegaan!’ 
was een van de meest gehoorde zinnen. We hebben op een feestelijke manier afscheid genomen van 
de dames en heren van groep 8. Ze hebben een spetterende musical neergezet en zijn echt de school 
uitgerold, en gegleden!  

Hoewel we druk zijn met afronding van dit jaar wordt er achter de schermen ook alweer hard 
gewerkt om alles klaar te maken voor komend schooljaar. Voor leerkrachten een hectische periode 
met veel afspraken en ‘dubbel werk’. Ze verdienen het dan ook echt om even op te laden in de 
vakantie! 

Maar ook de leerlingen zijn toe aan even ‘niets moeten’. Voor ouders niet altijd de rustigste periode 
van het jaar, de zomervakantie, maar toch hoop ik dat u veel samen kunt genieten van de komende 
weken! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik wens u allen namens het gehele team van de Alfrinkschool een hele fijne 
zomervakantie! 

Vriendelijke groet, Joyce Vorsteveld. 

 



Herhaling mededeling 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. 
 

Alvast voor op de kalender! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Schoolzwemmen. 

Volgend schooljaar zullen de groepen 5 én 6 mogen schoolzwemmen! Daar zijn we erg blij mee. 

Groep 5 gaat om de 4 weken op maandag zwemmen, van 12.30 uur tot 13.30 uur. 

Groep 6 gaat in de andere weken, om de 4 weken, op dinsdag van 13.00 uur tot 14.00 uur. 

De eerste les van groep 5 is direct op de eerste schooldag. Van belang is dan ook dat zij hun fiets en 
hun zwemkleding meenemen op de eerste schooldag! 

 
Oproep! 

Voor het mandjeslezen in de groepen zijn we op zoek naar nieuwe tijdschriften. Wie heeft er nog 
tijdschriften over die we op school mogen houden? We zoeken naar goede en recente: 

- Donald Duck 
- Quest 
- Voetbal International Kids 
- Wild van Freek 
- Zo Zit Dat 
- Duck Out 
- Andere leuke jongens- en meiden tijdschriften…. 

Dit mag na de vakantie worden meegegeven   

 

Nieuws vanuit de klassen: 
Van groep 1-2 A: 

Wij gebruiken ons alfabet om terug te kijken op dit schooljaar! 

De A van we waren groep A. Volgend schooljaar worden we B. Dat wordt wel even wennen. 

De B van bezige kinderen. Dat waren jullie allemaal. Van 's morgens vroeg totdat jullie naar huis 
gingen. 

De C van collega's dat zijn juf Annemiek en ik door dik en dun. 

De D van dankbaar dat het zo'n gezellig  schooljaar was. 

De E van eerlijk...dat zijn jullie  kanjers! 

De F van fruit eten dat doen we elke ochtend. Supergezond. 

De G van gezelligheid daar houden wij in deze klas van. 

De H van huilen, dat hoort er ook bij! Natuurlijk troosten we elkaar dan! 

De I van ik dat woordje heeft groep 2 al geleerd! 

De J van jas en tas zelf ophangen, dat kunnen we na de corona nu heel goed zelf. 

De K van kanjerlessen en verhalen elke week! 

De L van leren dat doen we van en met elkaar. 

De M van muntjes die we krijgen als compliment en masseren dat geeft ons rust. 



De N van Naomi zij was er en hielp ons van december tot nu. 

De O van Op zondag gaan we nooit naar school. 

De P van patat dat aten we op ons schoolreisje. 

De Q van ? 

De R van ons rapport daar zijn we trots op! 

De S van sinterklaas die kwam ook bij ons met leuke cadeaus. 

De T van tekenen en kleuren dat hebben we veel gedaan dit jaar. 

De U  van uniek is elk kind in  onze klas 

De V van vogeltjesdans die kunnen wij! En vakantie die hebben we nu heel lang! 

De W van waterpret! Dat hadden we met heel warm weer! 

De X x'mas dat duurt nog ff. 

De IJ  van ijsjes die hebben we veel gehad. 

De Z van zingen, dat deden we met juf Margot om de week. 

Ons alfabet is klaar...nu vakantie en straks weer op naar een nieuw schooljaar! 

 



Van groep 7   

In groep 7 hebben we heel veel leuke dingen gedaan dit schooljaar. Het eerste leuke is dat we heel 
veel excursies hebben gehad. We hebben ook heel veel gastlessen gehad. We hadden gastlessen 
over beroepen en ook over andere dingen. We hadden ook school - voetbal de meiden van groep 7 
zijn helaas niet verder gekomen dan de eerste ronde, de jongens van groep 7 zijn doorgegaan naar 
de tweede ronde hebben ze helaas bijna alles verloren. Ook hadden we de textielrace daarbij hadden 
we de meeste kilo´s maar het werd gedeeld door de hoeveel kinderen er meededen. Wij waren met 
35 kinderen en daarom hebben we dat niet gewonnen. We moesten natuurlijk ook gewoon werken 
en toetsen maken. Ook hadden we voor het eerst huiswerk dat is maar 1 blad en moet je elke week 
maken en meenemen. We hebben les gekregen van juf Laura en soms van juf Annemijn, onze 
stagiaire. 
 

Dit vonden een aantal kinderen uit groep 7 van dit schooljaar: 

 Ik vond het een leuk en gezellig schooljaar. 
 Ik vond het heel leuk en gezellig en heel leerzaam en ik heb heeeeeeeeeel veeel geleerd en ik 

heb het heel erg naar mijn zin gehad ik ben hellemaal tevreden. 
 Ik vond het een leuk schooljaar en ik heb veel geleerd juf Laura is een super juf. 
 Ik vond het een leuk schooljaar, ik heb veel dingen geleerd, ik vond het ook leuk dat ik 

vooruit mocht werken. 
 Ik vond het een gezellig jaar en ik heb veel geleerd en ik vond het leuk dat we op vrijdag iets 

voor onszelf mochten doen. 
 Ik vond het een heel erg leuk en gezellig schooljaar! We hebben veel leuke dingen gedaan. En 

daarom vond ik het zo leuk! 
 Ik vond het supergezellig en fijn schooljaar in groep 7. 
 Ik vond het heel leuk en gezellig en we hebben veel leuke dingen gedaan en de juffen waren 

aardig en ook de leerlingen. 
 Het was heel gezellig! Ook was het leuk om juffen te hebben die je graag willen helpen het 

was ook behoorlijk leuk dat er steeds kleuters kwamen bij onze ramen bij de laatste week! 
 Ik vond het een leuk schooljaar met juf Laura en juf Annemijn en alles wat we deden, het was 

gezellig in de klas en met z´n allen hadden we een leuke klas! 
 Ik vond het een heel gezellig school jaar met de juffen ik hoop dat we het volgend school jaar 

weer zo gezellig hebben in de klas met zijn allen heb ik het ook gezellig gehad. 

Fijne vakantie namens heel groep 7! 
 

 

 



Van Groep 6  

Afgelopen schooljaar hebben we veel leuke dingen gedaan. We doen verschillende leuke dingen 
tijdens de gymles, zoals tien tellen in de rimboe, trefbal en zelf kiezen wat we mogen doen. We 
mogen ook na de lessen een rondje rennen bij de oranje laan. Met het schoolreisje zijn we naar 
Hellendoorn geweest. We hebben ook ieder jaar de BBQ-avond waar leuke dingen te doen zijn. We 
spelen ook soms muziek bingo met prijzen. Op 1 april halen we leuke grapjes uit met de juffen. Met 
een beloning zijn we naar de Needse berg geweest. We hebben ook leuke gastlessen dan komt 
iemand iets vertellen over zijn beroep. We hebben een bezoek gebracht aan Wissink 
Metaalbewerking, daar kregen we een rondleiding. Het was een heel leuk jaar. Nu is het schooljaar 
voor bij.  
 

 



Een leuke foto Collage uit groep 1-2 B:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fijne vakantie van alle kinderen uit groep 1-2 B! 



Van groep 3 

Groep 3 heeft dit schooljaar als laatste het thema ‘op wereldreis’ gehad. In de klas hadden we een 
echte luchthaven waar de kinderen konden inchecken, de bagage werd gecontroleerd op de band en 
ze namen een plekje in het vliegtuig. We vlogen naar verschillende gebieden, we hebben het gehad 
over de Noordpool, de jungle en de woestijn. Toen we het over wat we allemaal mee zouden nemen 
naar de woestijn vroeg één leerling of er wifi was in de woestijn, als dat niet het geval was had haar 
laptop meenemen namelijk niet zo veel zin!    

 

 
 

  



Van groep 4 

We kijken terug op een fijn schooljaar waarin we veel leuke dingen hebben gedaan en veel hebben 
geleerd! Een aantal ‘highlights’ van dit jaar: een bezoekje aan de brandweer, een echte militair in de 
klas, slagbal buiten, schoolreisje naar De Waarbeek, creatieve workshop vilten potlood, de tafels van 
1 t/m 5 en 10, sommen tot 1000, woorden met spellingregels (ei/ij, d/t, s/z, ou/au, enz.), Kerstmis, 
muziekfeest met allemaal instrumenten, veel gelezen, een high tea, eten uit allerlei landen, zelf een 
uitvinder geweest, Juffendag en barbecueavond, gym, Carnaval, en nog veel meer!  
We wensen jullie een hele fijne vakantie met heel veel lieve mensen om jullie heen; geniet ervan en 
kom uitgerust terug!   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Van groep 8 
We hebben het afgelopen 
schooljaar een fantastisch 
jaar gehad. We hebben veel 
leuke dingen gedaan en 
hebben nu afscheid genomen 
van de Alfrinkschool!  

 

  



Van groep 5 

Wij hebben een top schooljaar gehad met het thema superhelden. En wat zijn het allemaal 
superhelden geworden! We hebben heel veel leuke dingen gedaan: zwemmen, schoolreisje, carnaval 
gevierd, mooie toneelstukken laten zien, een uitje naar de brandweer en nog veel meer! Wat hebben 
we gelachen en veel geleerd. We gaan met z’n allen op, naar een fijn en leerzaam jaar in groep 6!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groetjes van ons allemaal uit groep 5! 

 

 

  



 

Gevonden voorwerpen! 

Komende week zijn er nog juffen op school aanwezig;  

alles is bij de hoofdingang verzameld.  

Na de zomervakantie gaat wat over is, naar een goed doel. 

  



Zomertour van de gemeente Berkelland 

Wat gaan we doen deze zomer? Zomertoer!!!  

Van maandag 11 juli t/m zondag 14 augustus is er weer een Zomertoer Berkelland, het 
zomeractiviteitenprogramma voor 6 tot en met 12 jarigen en jongeren. 

Jimmy’s Jongerenwerk, Beweeg Wijs, Culturije en Sport Federatie Berkelland organiseren een 
zomerprogramma, aanvullend op activiteiten die al door andere organisaties in de kernen worden 
georganiseerd.  

Programma 

Met de Zomertoer proberen we alle kinderen en jongeren van Berkelland een fijne actieve, 
sportieve en creatieve zomer te bieden.  

Dit jaar staat in het teken van WELKOM! Iedereen is welkom, iedereen doet mee… 

We hebben op elke Zomertoer-locatie een programma met sport, spel en creativiteit. Ontwerp je 
eigen linnen tas of maak een fantasielandschap, doe mee met Creatief & Techniek en speel 
Among Us, Minute to win it, Mik-masters of de Alleskunner. 

Natuurlijk gaan we ook weer voetballen en andere sporten spelen via de Zomertoer Sportapp van 
Sport Federatie Berkelland.  

Sjors Sportief Creatief 

Alle activiteiten van de Zomertoer kun je ook dit jaar weer vinden op www.sjorssportief.nl.  

Dit geldt ook voor de Zomertoer sportapp. Tik jouw woonplaats of een van de andere plaatsen in 
en je ziet wat er allemaal te doen is. Meld je aan via de website, zodat we precies weten hoeveel 
kinderen er komen. Ook als er wijzigingen zijn kunnen we je snel bericht geven. Vind je het lastig 
om aan te melden via de website, neem dan even contact op met Jimmy’s, Sport Federatie 
Berkelland, Culturije, of loop binnen bij het spreekuur van Interbeek of jouw opvanglocatie. Zij 
kunnen je helpen. 

Houd ook altijd even onze facebookpagina Sjors Sportief en Creatief Berkelland en Jimmy’s 
Berkelland in de gaten voor het laatste nieuws. 

Iedereen doet mee! 

Veel activiteiten van de Zomertoer zijn gratis. 

Spreek je niet zo goed Nederlands? Natuurlijk ben je welkom bij de Zomertoer. Kijk op 
www.sjorssportief.nl of ga naar het spreekuur van Interbeek. 

Heeft jouw kind een beperking? De activiteiten zijn aan te passen aan ieder kind. Neem minimaal 
een dag van tevoren even contact op, zodat we samen kunnen afstemmen. Of kijk naar de 
activiteiten met het logo van Uniek Sporten, speciaal voor kinderen met een beperking. Ga je niet 
op vakantie of vind je het gewoon heel erg leuk om mee te doen? Kom naar de Zomertoer! En 
doe lekker SAMEN mee. Iedereen is welkom!  

De aftrap van de Zomertoer op maandag 11 juli is om 10.00 uur bij het gemeentehuis in 
Borculo. Beweeg Wijs en Sport Federatie Berkelland verzorgen sportieve activiteiten en Culturije 
zorgt voor creativiteit. Meld je aan via www.sjorssportief.nl.  

 

 

 

 



 

  



  



 

Agenda juli/ augustus 2022 

 
Zaterdag 9 juli t/m 
zondag 21 
augustus 

Welverdiende zomervakantie voor 
iedereen! 

Maandag 22 
augustus 

Eerste schooldag! 
Luizencontrole 
Zwemmen groep 5 
Koffiemiddag vanaf 14.00 uur 

Dinsdag 23 
augustus 

Oud papier t/m 26 augustus 

Donderdag 25 
augustus 

Koffiemiddag vanaf 14.00 uur 

Vrijdag 26 
augustus 

Nieuwsbrief nummer 1 

 
 
Belangrijke data om alvast vrij te houden op de kalender! 
 

Donderdag 22 september 2022 (Keender) Studiedag Alle leerlingen vrij! 
Maandag 3 oktober 2022 Studiedag Alle leerlingen vrij! 
Vrijdag 23 december 2022 Studieochtend Alle leerlingen vrij! 
Woensdag 22 februari 2023 Studiedag Alle leerlingen vrij! 
Woensdag 8 maart 2023 Studiedag Alle leerlingen vrij! 
Donderdag 8 juni 2023 Studiedag Alle leerlingen vrij! 
Voor de groepen 1 en 2 extra   
30 mei t/m 2 juni 2023  Onderbouwvrije week Groep 1-2 hele week vrij 
Dinsdag 13-9-2022 Werkmiddag  Groep 1-2 om 12.00 uur vrij! 
Woensdag 9-11-2022 Werkmiddag Groep 1-2 om 12.00 uur vrij! 
Donderdag 26-1-2023 Werkmiddag Groep 1-2 om 12.00 uur vrij! 
Maandag 3-4-2023 Werkmiddag Groep 1-2 om 12.00 uur vrij! 

 
Deze data zijn in afstemming met de MR vastgesteld.  
De studiedagen zijn voor ons als leerkrachten deels verdeeld: In de ochtend zijn we bezig op/ 
met  onze school en ontwikkeling en de middag samen met de Marke om te werken aan de 
samenwoonschool. 

 

 


