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Nieuwsbrief maart 2019
Agenda
maart
2
5
5+6
6
7
13
15
18
20
22
28
28

Kinderoptocht
Inloopochtend (nieuwe ouders)
Oud papier inzameling
Excursie Oyfo (groep 7-8)
Voorstelling (groep 1-2)
ANWB Streetwise
Staking (alle lln. vrij)
Zwemmen (groep 5-6)
Studiedag (alle leerlingen vrij)
Voorstelling (groep 7-8)
Voorstelling (groep 3-4)
KlasseLunch (groep 7-8)

april
2+3
3
3
4
4
10
11
12
15
17
18
19
22

Oud papier inzameling
Groepsviering (groep 5-6)
Voetbaltoernooi (groep 7-8)
Voorstelling (groep 5-6)
Verkeersexamen (groep 7)
Groei en Bloei dag
Risk Factory (groep 8)
Koningsspelen
Zwemmen (gr. 5-6)
Eindtoets groep 8
Witte Donderdag
Goede vrijdag (alle leerlingen vrij)
Meivakantie t/m 3 mei

Planning aanwezigheid Karin maart:
In het onderstaande schema vindt u de dagen dat onze directrice op onze school aanwezig is.
Daarnaast kunt u haar mailen en/of bellen.
k.vanamelsvoort@keender.nl
Alfrinkschool – 0545-292686, Ariëns Daltonschool – 0545-295550, Mobiel – 0683169265
Maandag
Dinsdag
Woensdag
donderdag

11 en 25 maart
12 en 26 maart
6 en 20 maart
7 en 21 maart

Kinderoptocht
De kinderen die meelopen, hebben een aparte brief meegekregen. Kort de belangrijkste punten:
- De kinderen die zich hebben opgegeven verzamelen zaterdag 2 maart om 12.30 uur op
school.
- Zorg voor effen kleding, je kostuum krijg je op school
- Optocht start om 14.00 uur en eindigt om 15.00 uur.
Papiercontainer
Op 5 en 6 maart staat de container weer bij de school! Doet iedereen weer mee? Bedankt namens de
kinderen.

Excursie Oyfo (groep 7-8)
De kinderen van groep 7-8 brengen woensdag 6 maart een bezoek aan Oyfo (techniekmuseum in
Hengelo). Er hebben zich voldoende ouders opgegeven. We vertrekken om 8.30 uur bij school. We
verwachten rond 12.00 uur weer terug te zijn.
Voorstelling (groep 1 en 2)
Op donderdag 7 maart mogen de leerlingen van groep 1a,1 en2 de voorstelling “Nog 100 nachtjes
slapen” bijwonen. Deze voorstelling is te zien in de van Gellicumzaal in het Assink lyceum in Neede.
De afstand tussen beide scholen is te groot om lopend af te leggen met deze kinderen. Wij zijn
daarom op zoek naar ouders die willen rijden.
Datum: donderdag 7 maart, Tijd: 9.00u vertrek vanaf school.
Voorstelling: 9.30u tot 10.15u (jullie mogen mee maar ik weet niet zeker of jullie ook de zaal in
mogen)Terug op school: +- 10.30u
We horen graag wie er kan rijden en hoeveel kinderen er in de auto passen. Let er wel op dat je in
bezit bent van inzittendeverzekering en genoeg gordels in de auto hebt.
ANWB Streetwise
Woensdag 13 maart staat in het teken van ‘verkeer’ Deze dag zijn er voor alle groepen activiteiten op
school rondom verkeer. Deze dag wordt georganiseerd in samenwerking met de mensen van de
ANWB.
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.
Zwemonderwijs in groep 5 en 6
Op maandagmiddag 18 maart gaat groep 5 en 6 zwemmen. We gaan met de fiets naar het zwembad,
de kinderen nemen hun fiets mee.
Studiedag
Woensdag 20 maart is er een studiedag gepland. De kinderen zijn deze dag vrij. Deze dag zijn we met
het team bezig met de ontwikkeling van ons wereldoriëntatie onderwijs. De dag staat in het teken
van Thinking 4 Learning en Projects 4 Learning
Voorstelling (gr. 7-8)
De kinderen van groep 7 en 8 bezoeken vrijdag 22 maart de voorstelling ‘South Pass City’ in de van
Gellicumzaal. We gaan hier met de fiets naar toe. De kinderen moeten deze dag dus hun fiets
meenemen naar school.

Voorstelling (groep 3 en 4)
Op donderdag 28 maart mogen de leerlingen van groep 3 en 4 de voorstelling “Eng?!” bijwonen.
Deze voorstelling is te zien in de van Gellicumzaal in het Assink lyceum in Neede. De kinderen van
deze groepen gaan hier lopend naar toe
KlasseLunch
Op donderdag 28 maart sluiten we met de kinderen van groep 7 en 8 een project over gezonde
voeding af. Dit doen we door middel van een gezamenlijke lunch. Ze hoeven deze dag niet voor een
eigen lunch te zorgen.
‘Groei & Bloeidag’ woensdag 10 april
De 1e Groei en Bloei dag van dit jaar is op 10 april in de Wijkmoestuin en op de Dr. Ariëns
Daltonschool. Op school en in de moestuin zijn er weer allerlei activiteiten. Wij zoeken voor deze dag
ouders/grootouders die ons kunnen helpen met het begeleiden van allerlei activiteiten. Vind je het
leuk om te helpen?
Geef je dan op bij juf Marloes, juf Mirte of bij Antoinet
Jarigen in maart
01
07
08
11
11
13
14

Tristan
Demi
Kaat
Britt
juf Marijke
Thijs
Siem

gr. 7
gr. 4
gr. 1
gr. 6
gr. 7
gr. 8

17
17
22
24
26
31

Puck
Jasmijn
Kyan
Mik
Boris
men. Harrie

gr. 1
gr. 4
gr. 1
gr. 8
gr. 1

Allemaal een ontzettend fijne verjaardag toegewenst !

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 Karin van Amelsvoort of 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.
Onze open ochtend is op dinsdag 5 maart van 9.00 uur tot 12.00 uur.

