Nr.1 – 25 augustus 2016 – schooljaar 2016-2017
C.B.S. Willem Alexander
Oranjestraat 2
7753 TK Dalerpeel
info@waschooldp.nl
0524-571956
www.waschooldp.nl
info@waschooldp.nl
www.waschooldp.nl
Hallo kinderen en ouder(s)/verzorger(s) van de Willem Alexanderschool,

Een nieuw schooljaar

Het is zover, het nieuwe schooljaar gaat beginnen. De juffen hebben vandaag
bijgekletst en vergaderd. Ze hebben er zin in om weer aan de slag te gaan.
Het was alleen nog een beetje stil en kaal in school. We missen de kinderen!
We gaan er met elkaar een mooi schooljaar van maken.
Een fijn laatste vakantieweekend en tot maandag!

Welkom

Koen Benjamins en Ryan Geertman zijn vier jaar geworden in de zomervakantie en zij gaan vanaf maandag
echt naar school! Nog van harte gefeliciteerd met jullie verjaardagen en we wensen jullie veel plezier.
Hailey Todorovic wordt in september vier jaar. Ook zij gaat vanaf de zomervakantie een aantal dagdelen
naar school. Hailey en ouders: Van harte welkom op de Willem-Alexanderschool.

Lorenzo Snippe, groep 5

Lorenzo heeft in de zomervakantie – volgens protocol - andere medicijnen gekregen en daar heeft hij
zich erg slecht door gevoeld in de vakantie. Door de medicijnen heeft Lorenzo een wat opgeblazen
gezicht gekregen. Nu hij weer andere medicijnen heeft, zal dat hopelijk snel beter worden. We vinden
het heel jammer voor de familie Snippe dat het zo is gegaan. Gelukkig heeft Lorenzo wel zin om naar
school te gaan. We gaan er met elkaar het beste van maken en wensen jullie veel beterschap.

Jarig

Vrijdag 5 augustus is Tim Jonkman uit groep 2 vijf jaar geworden en dat heeft nog niet in de
nieuwsbrief gestaan. Bij deze! Nog van harte gefeliciteerd, Tim.

Strandbal

Er zijn al een aantal foto’s van kinderen met de VPCBO-strandbal binnen gekomen. Top! Insturen kan nog
t/m maandag naar info@waschooldp.nl. Donderdag a.s. is de prijsuitreiking bij de maandopening.

Kalender

Komende maandag krijgen alle oudste kinderen de schooljaarkalender, met daarop alle belangrijke data
van dit nieuwe schooljaar mee naar huis.

Inloop eerste schooldag maandag 29 augustus

Maandagmorgen om 8.30 uur staat er koffie/thee klaar voor een gezellig inloopmoment. Uiterlijk om
9.00 uur gaan de lessen echt beginnen.

Aftrap van de muziekimpuls maandag 29 augustus

Maandagmiddag om 14.15 uur trappen we het schooljaar muzikaal en feestelijk af! Kom allemaal naar het
plein om te luisteren wat we dan samen met de Breiberger muzikanten ten gehore brengen. Er zullen
foto’s gemaakt worden voor de Huis-aan-Huis-krant.

Luizencontrole dinsdag 30 augustus

Dinsdagmorgen 30 augustus is er een luizencontrole. Graag met schone haren op school komen!

Beleeftuin
We gaan na de zomervakantie nog twee keer naar de Beleeftuin. Dinsdagmiddag 30 augustus is het de
beurt aan: Taylor, Joey, Emma en Delano.

Informatieavonden



Dinsdag 6 september: Informatieavond groep 7/8 (19.15 – 20.15) en 5/6 (20.30 – 21.30)
Donderdag 8 september: Informatieavond groep 3/4 (19.15 – 20.15) en 1/2 (20.30 – 21.30)
We verwachten van ieder kind tenminste één ouder bij de informatieavond(en) van de groep van
zijn/haar kind(eren). Als dat echt niet lukt, dan graag afmelden bij de leerkrachten.

“Oude” groep 8

Onze “oude” groep 8 heeft voor de
zomervakantie een vragenlijst
ingevuld voor een onderzoek dat was
aangevraagd door de Nieuwe Veste.
De kinderen hebben ons een 8,6
gegeven! Het gemiddelde was een
7,5. Het is fijn om na de vakantie
met zo’n rapportcijfer te beginnen.

Leuk dat we nog een uitje samen te goed hebben. Vrijdag 9 september gaan we met elkaar naar het
Aelderholt om te bowlen! We zien jullie dan graag om 16.30 uur bij school. Juf Bianca regelt het uitje.

Verven school

Meesterschilder Bert heeft in de zomervakantie de school van binnen geverfd! De school is er heel mooi
van opgefrist en alle lokalen hebben een gekleurde muur gekregen. Maandagmiddag bij de aftrap van de
muziekimpuls zullen we meester Bert in het zonnetje zetten. Héél erg bedankt voor jouw hulp en inzet!

Nieuwsbrief nr. 2,
met informatie uit de groepen,
verschijnt donderdag 1 september

