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Hallo kinderen en ouder(s)/verzorger(s) van de Willem Alexanderschool,

Staken dinsdagmorgen 27 juni

Gisteren was in het nieuws dat er dinsdagmorgen 27 juni van 8.30 uur tot 9.30 uur gestaakt gaat worden
in het basisonderwijs. Wij krijgen hierover binnenkort meer informatie vanuit de VPCBO over hoe we
hiermee om zullen gaan. Als team van de Willem-Alexander ervaren we geen (te) hoge werkdruk en
hebben we gelukkig weinig vervangingsleerkrachten nodig, maar we zijn het wel eens met de
uitgangspunten voor de staking. We gaan ouders niet actief benaderen om de petitie te onderteken,
dat kan iedereen die dat wil doen via www.pofront.nl. Op die site is ook meer informatie te vinden.
De Willem-Alexander-kinderen kunnen dinsdagmorgen 27 juni in ieder geval gewoon om 8.30 uur op
school terecht. Meer informatie komt in de nieuwsbrief van volgende week.

Op herhaling: Bezoek Beleeftuin

De opstart van het werken in de Beleeftuin is gedaan door de kinderen van groep 5/6. De komende weken
mogen de andere kinderen er ook naar toe op dinsdagmiddag. Wie voor de zomervakantie niet aan de
beurt komt, die mag er naar de zomervakantie naar toe.
Dinsdag 13 juni is het de beurt aan:
Angelique, Jaley, Fay, Dominique, Brian, Dani, Hajo en Ryan.
Daan, Jeroen, Brechje, Larissa, Keano, Milo, Hailey en Loïs.

Kamp groep 7 en 8
Volgende week woensdag, donderdag en vrijdag gaan de kinderen
van groep 7 en 8 op kamp naar de Riegheide in Schoonoord.
Het kampteam, bestaande uit Juf Biana, juf Christel, meester
Bert en meester Justin, gaan er met de kinderen een TOPKamp
van maken.
We wensen jullie alvast veel plezier!

Op herhaling: Feestweek Dalerpeel – vrijdag 23 juni

Vrijdag 23 juni is er een gezellige dag voor de kinderen in de feestweek. De kinderen zijn deze dag vrij
van school.
Het programma:




We beginnen om half 10 verzamelen bij de tent.
Opzet dit jaar is groep 1-4 bij elkaar en groep 5-8 bij elkaar.
De ene helft gaat speurtocht door het dorp doen, de andere helft heeft een quiz in de tent.

Rond 13 uur is er dan weer knakworst eten bij de tent en rond 13.30 uur kunnen de kinderen naar huis.
Vandaag krijgen alle kinderen een briefje mee, waarmee ze zich op kunnen geven voor deze feestdag.
Dat briefje kan weer ingeleverd worden op school.

Bijbelse geschiedenis
Week 24: 12/06 - 16/06
Nu zie ik het!
Handelingen 5: 27-42, 8: 26-9: 9
De apostelen moeten voor de rechtbank verschijnen. De leden van de rechtbank zijn boos op hen, maar
een van hen zegt tegen de anderen: ‘Als het mensenwerk is wat ze doen, gaat het vanzelf over. En als het
Gods werk is kun je het niet stoppen.’ Zou hij zien wie de apostelen echt zijn?
Later gaat Saulus achter de christenen aan. Maar op de weg naar Damascus ziet hij plotseling het licht:
Jezus roept hem. Zo verandert Saulus de vervolger in Paulus de verkondiger.

Jarigen

Donderdag 15 juni is juf Michon jarig. Van harte gefeliciteerd!

Belangrijke data komende periode
Juni
Dinsdag 13
Dinsdag 13
Donderdag 15
Woensdag 14
Donderdag 15
Vrijdag 16
Maandag 19
Dinsdag 20
Woensdag 21
Vrijdag 23
Maandag 26
Donderdag 29

Oudercommissie Hummelhoes
Kinderraad
Ledenraad VPCBO
Kamp groep 7/8
Kamp groep 7/8
Kamp groep 7/8
Schoolkring
Zwemdag
GMR - vergadering
Studiedag, alle kinderen vrij
Schoolreis groep 1 t/m 6
Voorstelling kunstmenu 7/8

I.v.m. de korte week is er alleen een berichtje uit groep 3/4.

Groep 3 en 4

Aanstaande woensdag 14 juni vieren juf Alette en juf Michon de verjaardagen. De kinderen mogen deze
ochtend verkleed naar school toe komen. Wat we verder gaan doen blijft een beetje een verassing. De
officiële uitnodiging volgt. 

Nieuwsbrief 34
verschijnt donderdag 15 juni

Bericht van anderen

Zondag 11 juni a.s is er weer
een “Stap in” dienst in de Ned. Herv. Kerk te Dalerpeel.
De dienst begint om 10.00 uur.
Zien we jou of jullie ook om samen te luisteren en te zingen???

