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Beste ouders en verzorgers, 
 
Voor u alweer het volgende Alfinkjournaal. In de afgelopen periode is er op school veel 
gedaan. We hebben de kinderpostzegelactie gehad, de Kinderboekenweek, een 
knutselmiddag voor de groepen 4 t/m 8, de toneelmiddag en afgelopen week de 
schoolfotograaf! 
 
Als ik het zo op een rijtje zet is het erg veel in  
een korte periode. Hele leuke dingen, maar  
het heeft ook veel gevraagd van de kinderen  
en de juffen. 
 
Daarom is het ook prettig dat de vakantie  
vandaag begint. Nu heeft iedereen een  
week de tijd om weer ‘op te laden’ zodat  
we daarna de volgende drukke, maar ook  
weer feestelijke periode in kunnen :)  
De voorbereidingen zijn al in volle gang!  
 
Maar zoals gezegd: eerst een week rust.  
Voor wie komende week naast de rust wil  
pakken ook nog actief bezig wil zijn, staan  
er in dit Alfrinkjournaal veel ideeën op  
bewegingsgebied. Sport Federatie Berkelland  
heeft veel activiteiten! 
 
Ik hoop dan ook dat iedereen op zijn of  
haar eigen manier kan genieten van de 
mooie herfstkleuren en geuren;  
het is een prachtig jaargetijde! 
 
Vriendelijke groet, 
Joyce Vorsteveld. 
 
 
 
 

 

 

 



Interne audit 

Op donderdag 17 november zal er een team vanuit de stichting op school zijn om een 
interne audit uit te voeren. Deze auditoren gaan op deze dag kijken hoe we ons onderwijs 
vormgeven en of dit voldoet aan de gestelde eisen vanuit de inspectie.  

Alle scholen van de stichting worden bezocht en bekeken. Na afloop krijgen we daar een 
verslag van met (hopelijk) leerpunten waar we aan kunnen gaan werken. De kinderen zullen 
niet veel merken van de aanwezigheid van deze auditoren, behalve dat op deze dag ze ook 
in verschillende klassen en klasbezoek zullen afleggen. 

In de middag zouden ze ook graag in gesprek gaan met enkele leerlingen en ouders om het 
beeld zo compleet mogelijk te maken. Heeft u op donderdag 17 november in de middag, 
waarschijnlijk van 13.00- 13.45 uur, tijd en interesse om deel te nemen hieraan? Dan kunt u 
zich aanmelden via directie@alfrinkneede.nl 

 

Vanuit de MR 

De eerste MR vergadering is geweest en de overige 
vergaderingen staan gepland voor het schooljaar 
2022-2023. Deze kunt u terugvinden op de 
schoolkalender. 

De MR bestaat dit schooljaar uit Lieke Klein Severt 
en Yvonne Markink als oudergeleding en  

Laura Peters en Wendy te Deeseke als personeelsgeleding. Voor vragen en/of opmerkingen 
kunt u bij één van ons terecht. U mag ons ook altijd mailen op ons mailadres: 
mr@alfrinkneede.nl 

Samen maken we er weer een mooi schooljaar van. Wij hebben er zin in! 

  



Week van de Mediawijsheid (3 t/m 11 november) 

Tijdens de Week van de Mediawijsheid doen de leerlingen van groep 7 en 8 mee aan 
MediaMasters. Dit jaar heeft de campagne het thema ‘Like en Cancel’ en gaat het over het 
stimuleren van sociaal gedrag online. Met de serious game MediaMasters maken de 
kinderen spelenderwijs kennis met de kansen en gevaren van media. In de klas en thuis gaan 
zij aan de slag met verschillende opdrachten over onderwerpen, zoals: WhatsApp, privacy, 
cybercriminaliteit en nepnieuws. De klas die de meeste bits (punten) scoort, mag zich de 
‘meest mediawijze klas van Nederland’ noemen én wint mooie prijzen. Wil je meer weten? 
Kijk dan op www.mediamasters.nl. 

Deze week is een perfect moment om je als ouder(s) of opvoeder(s) ook te verdiepen in 
mediawijsheid. Daarom organiseert Family Factory op donderdag 10 november 2022 om 
20:00 uur een online ouderavond over mediaopvoeding, speciaal voor ouders of verzorgers 
wiens kinderen op school meedoen aan MediaMasters.  
 
Het webinar wordt gegeven door Ingeborg Dijkstra (trainer bij Family Factory, 
opvoedkundige en leerkracht in het basisonderwijs). Aan de hand van thema’s waar de 
kinderen in MediaMasters mee te maken krijgen, neemt ze jou als opvoeder op een 
laagdrempelige wijze mee. Hoe ga je als ouder aan de slag met mediaopvoeding? Hoe weet 
je welke media geschikt zijn voor je kind en hoe kom je met elkaar tot goede afspraken? En 
dat TikTok: wat is dat nou precies? Bij deze vragen en meer staan we stil tijdens het webinar. 
Mocht je interesse hebben kun je je aanmelden via onderstaande link!  

https://familyfactory.nu/family-factory-organiseert-mediamasters-ouderavond/  

 

 

  



Agenda oktober + november 2022 

Maandag 24 oktober t/m 
zondag 30 oktober 

Herfstvakantie! 

Maandag 31 oktober Luizencontrole 
 

Donderdag 3 november t/m 11 
november 

MediaMasters groep 7-8 

Dinsdag 8 t/m vrijdag 11 
november 

Oud Papier 

Dinsdag 8 november Zwemmen groep 6 
Woensdag 9 november Werkmiddag groep 1-2: die zijn om 

12.00 uur vrij! 
Maandag 14 november 20.00 uur: OR vergadering 
Donderdag 17 november Interne Audit 
Maandag 21 november Zwemmen groep 5 
Donderdag 24 november MR vergadering 
Vrijdag 25 november Nieuwsbrief nummer 4 

 
 
 

 



 

  



 



 

 

 

 



 



 

Vanuit de sportdag van groep 5-6-7-8 komen de volgende 
aanbiedingen van betrokken verenigingen: 

 

  



 

  



 

  



 

  



 



 
 
 
 
 
 



PERSBERICHT  
 
 
Start 4e seizoen Sjors Sportief en Sjors Creatief in Berkelland 
 
Alle oudste kinderen uit de gezinnen in het basisonderwijs in de gemeente Berkelland ontvangen binnenkort 
het Sjors Sportief/Creatief boekje. In dit boekje staan sportieve en creatieve workshops waaraan leerlingen 
kunnen deelnemen om (vaak gratis) kennis te maken met één of meerdere activiteiten. Een leuke manier 
voor kinderen om zich te oriënteren op het gebied van sport en cultuur in onze gemeente!  
  
Op deze manier hoeven leerlingen niet direct lid te worden van een vereniging, maar maken ze op een 
laagdrempelige en toegankelijke manier kennis met een activiteit. Sport- en cultuurdeelname kan nooit groot 
genoeg zijn. Basisschoolleerlingen uit groep 1 t/m 8 schrijven zich vanaf 12 oktober, 15.30 uur in voor sportieve 
én creatieve activiteiten via www.sjorssportief.nl.  
Op donderdag 13 oktober, reikt onze wethouder van cultuur, Mevrouw Betsy Wormgoor, het officiële eerste 
boekje uit aan een leerling van basisschool OBS De Hofmaat uit Neede. De tekening van deze creatieve 
deelnemer, is uit alle inzendingen uitgekozen om de voorkant van het vierde Sjors Sportief/Creatief boekje van 
Berkelland op te fleuren.  
 
Voldoende keus voor sportievelingen en crea-bea’s 
Kinderen uit de gemeente Berkelland kunnen kennismaken met 64 aanbieders van veel meer verschillende 
activiteiten zoals atletiek, badminton, volleybal, dans, judo, waterpolo en yoga. Ook aan de creatievelingen is 
gedacht, denk hierbij aan theater, piano spelen, papierscheppen, muziek maken, maak je eigen vlieger en 
toveren met licht. Kortom keus genoeg! Kinderen mogen zich voor zoveel activiteiten inschrijven als zij zelf 
willen. Inschrijven kan het hele schooljaar door.  
 
Gemeentelijk sport- en cultuurbeleid  
Kinderen verbinden aan sport en cultuur is een van de speerpunten van het gemeentelijk sport- en 
cultuurbeleid. Sjors Sportief & Sjors Creatief zijn instrumenten die de gemeente Berkelland hiervoor inzet.  
Sport Federatie Berkelland, Culturije, Beweeg Wijs en de gemeente hebben zoveel mogelijke partijen in de 
gemeente opgeroepen om hun aanbod op dit platform in te vullen. Daar is weer heel goed op gereageerd! En 
op de website www.sjorssportief.nl wordt het aanbod telkens weer aangevuld. Er is dus nog meer te kiezen en 
uit te proberen dan in het boekje is weergegeven.  
Deze formule heeft zich inmiddels in meer dan 120 gemeenten bewezen. Het geeft ieder kind de kans om zich 
te oriënteren op diverse takken van sport en cultuur en stimuleert kinderen om structureel aan de activiteiten 
deel te nemen.  
 
Meer informatie  
Voor meer informatie neem alvast een kijkje op de website www.sjorssportief.nl. Voor alle vragen kunt u 
terecht bij de Sport Federatie Berkelland 0545-476727 of info@sportfederatieberkelland.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


