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Nieuwsbrief april 2019
Agenda
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 (groep 5-6)
Eindtoets (groep 8)
Witte Donderdag
Goede vrijdag (alle leerlingen vrij)
Meivakantie t/m 3 mei

mei
4
5
6
7+8
10
14
16
21
23
27
29
30+31

Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
1e schooldag na de meivakantie
Oud papier inzameling
Jubileum juf Annelies
Fietscontrole (groep 7)
Verkeersexamen, praktijk (groep 7)
Techniekochtend (groep 7-8)
Studiedag
Zwemmen (groep 5-6)
Schoolreisje (gr. 1 t/m 7), groep 8 vrij
Hemelvaartsdag, leerlingen vrij

Planning aanwezigheid Karin april:
In het onderstaande schema vindt u de dagen dat onze directeur 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

8 april
9 april
3 en 17 april
4 en 18 april

Papiercontainer
Op 2 en 3 april staat de container weer bij de school! Doet iedereen weer mee? Bedankt namens de
kinderen.
Groepsviering (groep 5-6)
De groepsviering van groep 5 en 6 is gepland op woensdag 3 april Aanvang 13.45 uur. Ouders van
kinderen uit deze groepen zijn hierbij van harte welkom.
Voetbaltoernooi
Op woensdagmiddag 3 april vindt het jaarlijkse voetbaltoernooi plaats op de velden van sportclub
Neede. Dit toernooi wordt gespeeld door de jongens en meisjes van groep 7 en 8. We hopen op veel
publiek!! Eerste wedstrijd: 13.15 uur.
Vanwege de begintijd, eten we op school en zijn de kinderen om 12.30 uur vrij.

Voorstelling (groep 5-6)
De kinderen van groep 5 en 6 bezoeken donderdag 4 april de voorstelling ‘De wolf is terug’ in de van
Gellicumzaal. We gaan hier met de fiets naar toe. De kinderen moeten deze dag dus hun fiets
meenemen naar school.
Verkeersexamen (groep 7)
Elk jaar doen de kinderen van groep 7 het verkeersexamen. Dit examen bestaat uit 2 delen. Op
donderdag 4 april is het theorie examen. De fietscontrole is gepland op dinsdag 14 mei.
Op donderdagmiddag 16 mei is het praktijkexamen. Elke school verzorgt een post langs de route.
We hebben hiervoor 2 ouders nodig. (opgave bij men. Martijn)
Groei & Bloeidag’ woensdag 10 april
De 1e Groei en Bloei dag van dit jaar is op 11 april in de Wijkmoestuin en op de Dr.Ariëns
Daltonschool. Van 8.30 uur tot 12.00 uur zijn er weer allerlei activiteiten. Wij zoeken voor deze
ochtend ouders/grootouders die ons kunnen helpen met het begeleiden van allerlei activiteiten.
Risk Factory (groep 8)
Donderdag 11 april gaan de kinderen van groep 8 met de bus naar Vliegveld Twente in Enschede.
In de Risk Factory Twente doorlopen de leerlingen een aantal veiligheidsscenario’s. Ze krijgen te
maken met verschillende risico’s (verkeersveiligheid, brand, groepsdruk). Ze leren handelen in
moeilijke situaties. Deze situaties krijgen ze te zien, of worden nagespeeld. We vertrekken ’s morgens
om 9.45 uur. Om 13.45 uur verwachten we op school terug te zijn. Kinderen nemen deze dag zelf een
lunchpakket mee.
Koningsdag en Koningsspelen
Omdat Koningsdag in de meivakantie valt, worden de Koningsspelen op vrijdag 12 april landelijk
georganiseerd. Onze school doet dit jaar weer mee aan de spelen. De dag wordt begonnen met een
gezamenlijk ontbijt. De rest van de ochtend staat in het teken van sport en spel. We hebben op
school een leuk en actief programma voorbereid. We zouden het fijn vinden als er ouders zijn die ons
deze ochtend willen helpen. Je kunt je dan opgeven bij Juf Marloes of juf Brenda.
Zwemonderwijs in groep 5 en 6
Op maandagmiddag 15 april gaat groep 5 en 6 zwemmen. We gaan met de fiets naar het zwembad,
de kinderen nemen hun fiets mee.
De eindtoets (groep 8)
De eindtoets wordt dit jaar afgenomen op woensdag 17 april. Als school hebben we er dit jaar voor
gekozen om de DIA-eindtoets af te nemen. De ouders van groep 8 zijn hierover in een aparte mail
geïnformeerd. De belangrijkste voordelen van deze toets voor onze school: Hij is adaptief (hij past
zich aan aan het niveau van de leerling) en hij wordt digitaal en in 1 dag afgenomen.
Witte Donderdag en Goede Vrijdag
Op donderdag 18 april vieren we Witte Donderdag. Op deze dag hebben we een aangepast
programma op school. Vanuit school gaan we die ochtend samen naar de kerk.
De viering is om 10.00 uur. Ook alle ouders zijn van harte welkom in de kerk.
Rond 12.00 uur is er op school voor de kinderen een gezamenlijke broodmaaltijd. Kinderen hoeven
dus niet zelf eten mee te nemen.
Wilt u ervoor zorgen dat uw kind donderdagochtend 18 april zelf het vastendoosje, een bord, een
beker, een theelepeltje en een mes bij zich heeft.
Goede Vrijdag (19 april) zijn alle leerlingen vrij. De twee weken daaropvolgend is de meivakantie.
Maandag 6 mei is de eerste lesdag na de meivakantie.

Digitaal portfolio
In het onderwijs zijn we continu in beweging. We vragen ons steeds opnieuw af waarom we de
dingen doen zoals we die doen en hoe we de dingen kunnen verbeteren. Vanuit
onze daltonprincipes proberen we onze leerlingen zo veel mogelijk eigenaar te
laten worden van hun eigen leerproces. Duidelijk zichtbare voorbeelden hiervan
zijn de kindgesprekken en Thinking for Learning.
Op dit moment onderzoeken we of een digitaal portfolio bij ons past. In een
digitaal portfolio houden leerlingen hun eigen leerprestaties en -processen bij.
Omdat het digitaal is, krijgen ouders (een beter) zicht op de leerontwikkeling van
hun kind doordat ze thuis kunnen meekijken.
Wij zijn op zoek naar ouders die mee willen denken over de invulling van deze
digitale omgeving.
Lijkt het je interessant om mee te denken? Meld je dan bij Brenda of Marloes voor vrijdag 5 april.
Jarigen in april
02
11
15
17

Arlette
juf Mirte
Sofie
juf Marloes

gr. 6
gr. 4

20
23
26
29

Koen
juf Annelies
Shirley
Zuzanna

gr. 4
gr. 2
gr. 7

Allemaal een ontzettend fijne verjaardag toegewenst !

Kom jij ook een Palmpasenstok maken?
Zondag 14 April word er in de kerk van Rietmolen PalmPasen gevierd. Deze
viering is speciaal voor kinderen en begint om 10.30u.
Om deze viering extra feestelijk te maken willen we op zaterdag
13 April een PalmPasen stok gaan maken in het Achterhuis in Neede. Met
deze stok kun je de optocht in de kerk meelopen .
Na afloop kun je hem aan iemand cadeau geven die wel een opkikkertje
kan gebruiken of hem thuis een mooi plekje geven. Maar ook als je niet
naar de viering in Rietmolen kunt komen, of in een andere locatie
Palmpasen viert, ben je welkom om een Palmpasen stok te komen maken.
Zeg het aan je vriendjes en vriendinnetjes en kom op zaterdag 13 April naar
het Achterhuis.
Waar: Het Achterhuis (achter de RK Kerk aan de Borculoseweg 43 in Neede)
Wanneer: 13 April van 14.00u tot 15.30u.

Opgave:

Het is fijn als we weten hoeveel kinderen er komen. We kunnen dan voor
voldoende materiaal zorgen. Je kunt je tot 7 April opgeven
bij Simone Meijerink tel.06-23147669/0545- 295396 of mtsmeijerink@comveeweb.nl.
Zelf meenemen: Een houten stok in de vorm van een kruis. We hopen jullie allemaal te zien.
Een week later, zondag 21 April is het Pasen.
Er is dan een viering om 10.30u in de kerk van Neede.
Er is dan ook een kindernevendienst.
We gaan dan samen praten over wat er tussen Palmpasen en Pasen
allemaal met Jezus is gebeurd.
Komen jullie ook?
Simone Meijerink en Liza-Milou Thuinte

