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Nieuwsbrief februari 2019

Dag allemaal,
Mijn naam is Karin van Amelsvoort, ik ben getrouwd met Leon, heb twee
volwassen kinderen en woon in Oldenzaal. Naast mijn werk houd ik van wandelen,
tennissen, lezen, reizen, koken en eten met familie, buren en vrienden.
Via deze nieuwsbrief maak ik gebruik van de gelegenheid om me aan u voor te
stellen. Zoals u reeds weet volg ik m.i.v. 1 februari Ruud Leuverink op als directeur
van de Dr. Ariëns en de Alfrinkschool. Vorige week hebben kinderen van de beide scholen al een heel
fijne en informatieve rondleiding door de scholen voor mij verzorgd. Ik heb er van genoten en voelde
me heel erg welkom. Ook heb ik tijdens deze twee middagen de meeste teamleden al ontmoet. Ik zie
er naar uit om ook met u als ouders kennis te maken. De komende weken zal er zeker gelegenheid
zijn om elkaar te ontmoeten.
Ik doe mijn best om alle namen en gezichten snel te onthouden. Dit zal evenwel nog wel wat tijd
kosten, denk ik. Maar heeft u vragen, opmerkingen en/of tips? Zoekt u mij vooral op. Ik ga graag met
u in gesprek. U bent van harte welkom!

Aangezien ik mijn tijd wil verdelen over de twee scholen is het voor iedereen
prettig te weten wanneer ik waar aanwezig ben. Ik heb me voorgenomen om u
tijdig ( o.a. via de nieuwsbrieven) te laten weten op welke dag(en) ik waar aanwezig ben. Daarnaast
kunt u me mailen en/of bellen.
Ik werk 4 ½ dag per week. Daarvan ben ik 4 dagen in Neede wisselend op de scholen aanwezig. Op
vrijdag ben ik de ene week vrij, de andere week werk ik thuis voor de scholen.
k.vanamelsvoort@keender.nl
Alfrinkschool – 0545-292686
Ariënsschool – 0545-295550
Mobiel – 0683169265
* Het is prettig als u (vooral in het begin) aangeeft in uw berichtje over welke school het gaat.
Planning aanwezigheid februari :
ma. 4 t/m do. 7 febr.
Alfrink
ma. 11 t/m do. 14 febr.
Ariëns
ma. 18 febr.
Studiedag teams / alle lln. vrij
di. 19 t/m wo. 20 febr. (half)
Ariëns
wo. 20 t/m do. 21 febr.
Alfrink
ma. 25 t/m vr. 1 mrt.
Voorjaarsvakantie / alle lln. vrij
Tot volgende week. Op een fijne samenwerking. Ik heb er zin in!

Agenda
februari
5+6
6
11
12
18
18 t/m 22
19
21
22
25 t/m
1 mrt

Oud papier inzameling
Groepsviering (groep 1-2)
Zwemmen (groep 5-6)
Techniekochtend (groep 7-8)
Studiedag, alle leerlingen vrij
gesprekken 2e periode
Open avond (nieuwe ouders)
1e rapport mee
Carnaval
Voorjaarsvakantie

maart
2
5
5+6
6
13
15
18
20
22
28

Kinderoptocht
Inloopochtend (nieuwe ouders)
Oud papier inzameling
Excursie Oyfo (groep 7-8)
ANWB Streetwise
Staking (alle lln. vrij)
Zwemmen (groep 5-6)
Studiedag (alle leerlingen vrij)
Voorstelling (groep 7-8)
KlasseLunch (groep 7-8)

Staking
Op vrijdag 15 maart is er een landelijke stakingsdag voor het hele onderwijs. De leerkrachten van
onze school kiezen ervoor om aan deze staking deel te nemen. Dit betekent dat de school op die dag
gesloten is.
Natuurlijk begrijpen wij ook dat dit hinder voor enkele ouders kan opleveren in verband met de
opvang van uw kind. Wij verwijzen hierbij graag naar Kinderopvang Humanitas SKE, 0545-293484,
www.skekinderopvang.nl De kinderopvanglocatie houdt rekening met extra capaciteit. Tijdige
aanmelding is wel vereist.
Waarom staken wij?
Om het vak van leerkrachten, onderwijsondersteuners en schoolleiders daadwerkelijk op te
waarderen, het personeelstekort aan te pakken en de onderwijskwaliteit ook in de toekomst te
kunnen waarborgen, zijn verdere investeringen in het onderwijs noodzakelijk.
De landelijke staking is gericht op het verkrijgen van meer geld voor het onderwijs. Dit geld is
bestemd voor salarisverhoging van alle personeelsleden en voor het verminderen van de werkdruk.
Verkiezing Carnaval hoogheden
De verkiezing prins, prinses en adjudant van ’t Ariënsnös voor het jaar 2019, was afgelopen vrijdag op
onze school. We hebben genoten van geweldige optredens uit de groepen 5-6 en 7-8. De sfeer zat er
al goed in. Dit jaar zwaaien Prins Toby en prinses Pien, samen met adjudant Bryan de scepter op ’t
Ariënsnös. Dat belooft een mooi feest te worden. Alaaf!
Papiercontainer
Op 5 en 6 februari staat de container weer bij de school! Doet iedereen weer mee? Bedankt namens
de kinderen.
Groepsviering (gr. 1A-1-2)
De groepsviering van groep 1A-1-2 is gepland op woensdag 6 februari. Aanvang 13.45 uur. Ouders
van kinderen uit deze groepen zijn hierbij van harte welkom.
Zwemonderwijs in groep 5 en 6
Op maandagmiddag 11 februari gaat groep 5 en 6 zwemmen. We gaan met de fiets naar het
zwembad, de kinderen nemen hun fiets mee.

Techniekochtend (gr. 7-8)
De kinderen van groep 7 en 8 hebben dinsdagochtend 12 februari de derde techniekochtend. Deze
wordt verzorgd door BTO Berkelstreek in Borculo. We gaan op de fiets. We vertrekken om 8.30 uur
bij school.
Studiedag
Maandag 18 februari is er een studiedag gepland. De kinderen zijn deze dag vrij. Deze dag zijn we
met het team bezig met de ontwikkeling van ons eigen onderwijs. We bespreken de opbrengsten van
het onderwijs en de trendanalyse. Hierbij staan de onderwijskundige ontwikkelingen in de
verschillende groepen centraal.
Kindgesprekken 2e periode en 1e rapport
Donderdag 21 februari krijgen de kinderen van groep 2 t/m 8 het 1e rapport mee naar huis. De
kinderen van groep 1 en 1A krijgen geen rapport. Naast het rapport krijgen de kinderen ook een
uitdraai mee van de Cito LOVS-toetsen.
De spreekavonden voor groep 1 t/m 4 zijn gepland op donderdag 21 februari. Voor groep 5 t/m 8
zijn de gesprekken gepland in de week van 18 t/m 22 februari. U wordt hierover nog nader
geïnformeerd.
Open avond 19 februari en open ochtend 5 maart
We hebben ook dit jaar een open avond en wel op 19 februari van 18.30 – 20.00 uur. Deze
informatieavond is voor nieuwe, geïnteresseerde ouders. Tijdens deze inloopavond krijgen ouders
een rondleiding door de school en komen ze meer te weten over het onderwijs op onze Daltonschool
Dinsdag 5 maart zullen de kinderen uit de bovenbouw ouders en kinderen die geïnteresseerd zijn in
onze school zelf rondleiden. Vorig jaar hebben we gezien dat de kinderen de beste vertellers zijn en
goed kunnen aangeven hoe ze het vinden op school. Wat is leuk en wat is minder leuk. Een eerlijk
verhaal. Dit werd enorm gewaardeerd door nieuwe ouders. We hebben hier dus veel positieve
feedback op ontvangen. De open ochtend is van 9 – 12 uur. We hopen op een mooie opkomst. Geef
het vooral door aan potentiële nieuwe ouders en kinderen.
Ouders van kinderen die 3 jaar zijn geworden, mogen overigens altijd een afspraak maken voor een
persoonlijke rondleiding.

Het Carnavalsfeest op school is vrijdag 22 februari.
Hier volgen de belangrijkste zaken:
 Alle groepen gaan naar school van 8.30 uur tot 14.15 uur (normale schooltijden)
 De kinderen nemen voor tussen de middag een lunchpakket mee.
 Deze dag mag je verkleed op school komen.
 Om 8.30 lezen prins Toby, prinses Pien en adjudant Bryan de proclamatie van ’t Ariënsnös
voor.
 De afgelopen jaren gingen de kinderen van de bovenbouw groepen naar de tent op de
markt. De tent staat er nu niet, omdat carnaval in de voorjaarsvakantie valt. Daarom maken
we er op school een gezellige, carnavalistische dag van.
De kinderoptocht (zaterdag 2 maart)
De kinderen die zich hebben opgegeven voor de kinderoptocht, zullen hierover een aparte brief
ontvangen. Zijn er zaken onduidelijk, neem dan contact op met meneer Martijn.
m.tenberge@ariensneede.nl

Jarigen in februari
02
05
05
05
06

Jaycelinn
Thijs
Layla
Liam
Bibi

gr. 1
gr. 6
gr. 3
gr. 1
gr. 1

07
19
20
22

Pien
Nathalie
Majka
Thomas

gr. 8
gr. 2
gr. 4
gr. 4

Allemaal een ontzettend fijne verjaardag toegewenst !
Excursie Oyfo (groep 7-8)
De kinderen van groep 7-8 brengen woensdag 6 maart een bezoek aan Oyfo (techniekmuseum in
Hengelo). Dit bezoek sluit heel goed aan bij ons thema van Projects for Learning. (uitvindingen en
ontdekkingen). Ik ben op zoek naar 6 (groot)ouders die mee willen rijden. Aanmelden bij men.
Martijn.

Aanmelden nieuwe leerlingen
Wanneer uw zoon of dochter dit schooljaar of komend schooljaar
(2019-2020) 4 jaar wordt en dus naar school kan en mag, vragen
wij u uw kind aan te melden (ook broertjes en zusjes). Hiervoor kunt
u een afspraak maken per mail: directie@ariensneede.nl of direct bij
Annelies Waanders. Dit in verband met onze planning voor volgend
schooljaar. Wellicht kunt u deze informatie ook melden bij buren/
kennissen en familie die van plan zijn hun zoon of dochter bij ons
aan te melden of op zoek zijn naar een leuke en goede school.
Nieuwe ouders mogen altijd contact met ons opnemen voor een
kennismaking.
Ons open Huis is dit jaar gepland op maandag 19 februari 2019 van 18.30 uur tot 20.30 uur en onze
open ochtend op dinsdag 5 maart van 9.00 uur tot 12.00 uur.

