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

Afscheid
Groep 8

Afgelopen dinsdagavond hebben we de afscheidsavond van groep 8 gehad. Het was een heel gezellige
avond. Alle kinderen en ouders bedankt! Vrijdagmorgen a.s. om 9.30 uur gaan de kinderen ons toch echt
verlaten. We nemen dan afscheid van Marit die naar AOC Terra gaat, Tjarda en Megan die naar het
Esdalcollege in Oosterhesselen gaan en Nigel, Jeroen, Daan, Milan, Naomi, Indra, Angelique en Lars die
naar de Nieuwe Veste gaan. We wensen jullie alle goeds voor de toekomst!

Gezinnen

Met het afscheid van groep 8 nemen we ook afscheid van zes gezinnen waarvan het jongste kind van
school gaat. We bedanken fam. Hoveling, fam. Benjamins, fam. Lugies, fam. v.d. Weide, Lex en Wenda
en fam. v.d. Laan voor de prettige samenwerking gedurende de afgelopen jaren.

Stagiaires

Wat hadden we dit schooljaar een stel geweldige stagiaires! Demi, Justin, Maartje en Janine: Dank voor
jullie inzet! De jongelui veel succes bij het vervolg van jullie studies en Janine blijft ons gelukkig
ondersteunen.

Juffen

Vandaag ‘vieren’ we het afscheid van juf Bianca, juf Petra en juf Rita. Alle kinderen en ouders die geld
hebben ingeleverd voor een gezamenlijk cadeau: Dank daarvoor! De juffen hebben alle drie een vikingdienblad gekregen met allemaal tien viking-cadeautjes. Dat idee kwam omdat we voor oma Rita een tiendagen-pakket wilden maken. Nu zijn ze alle drie verwend met een tien-dagen-Vikingen-pakket.
Juffen: We wensen jullie veel plezier en succes bij het oma-zijn, in verre landen en op een andere school!
Bedankt voor de fijne samenwerking en het ga jullie goed!

Vrijdag 21 juli 12.00 uur vrij

Morgen, vrijdag 21 juli, zijn alle kinderen om 12.00 uur vrij. Dan begint de zomervakantie!

Inloop eerste schooldag

Maandag 4 september is er vanaf 8.20 uur een gezellig inloopmoment. De kinderen worden gewoon om
8.30 uur op school verwacht. Ouders kunnen bijkletsen in de hal van de school. Om 8.45 uur wordt de
nieuwe naam van onze vereniging bekend gemaakt. Dat gebeurt op alle scholen op hetzelfde tijdstip. Het
echte officiële moment zal bij ons in Dalerpeel zijn.  Komt allen! De lessen beginnen om 9.00 uur.

Informatieavonden

Om alvast te noteren:
Dinsdagavond 12 september zijn de informatieavonden van:
* groep 5/6 (19.15 – 20.15) en * 7/8 (20.15 – 21.15)
Donderdagavond 14 september zijn de informatieavonden van:
* groep 1/2 (19.15 – 20.15) en * 3/4 (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.

KIKA-geld

Het afgelopen schooljaar hebben we geld ingezameld voor KIKA. Wat hebben jullie daar goed je best
voor gedaan! Er is echt een groot bedrag opgehaald dat overgemaakt wordt naar KIKA.
In groep 1/2 is € 103,13 in de spaarpot gedaan. In groep 3/4 € 159,14. In groep 5/6 is € 102,97
meegenomen en in groep 7/8 € 39,93. Alle gevers, bedankt. In totaal gaat het om € 405,17.
Een geweldig bedrag!

Jarigen

* Dinsdag 25 juli is Daan uit groep 8 jarig. Hij wordt 12 jaar.
* Vrijdag 28 juli is Charley uit groep 3 jarig. Zij wordt 7 jaar.
* Maandag 31 juli is Larissa uit groep 4 jarig. Zij wordt 8 jaar.
* Dinsdag 1 augustus is Tess uit groep 6 jarig. Zij wordt 10 jaar.
* Woensdag 3 augustus is Keano uit groep 2 jarig. Hij wordt 6 jaar.
* Vrijdag 5 augustus is Milo uit groep 2 jarig. Hij wordt 7 jaar.
* Vrijdag 5 augustus is Tim uit groep 2 jarig. Hij wordt 6 jaar.
* Dinsdag 8 augustus is Brechje uit groep 4 jarig. Zij wordt 8 jaar.
* Donderdag 10 augustus is juf Alette jarig.
* Donderdag 10 augustus is juf Christel jarig.
* Woensdag 23 augustus is Koen uit groep 1 jarig. Hij wordt 5 jaar.
* Donderdag 24 augustus is Dani uit groep 2 jarig. Hij wordt 6 jaar.
* Maandag 4 september is juf Sandra jarig.

Belangrijke data schooljaar 2017/2018
September
Maandag 4
Maandag 4
Dinsdag 5
Donderdag 7
Dinsdag 12
Dinsdag 12
Woensdag 13
Donderdag 14
Maandag 18

8.20 uur gezellige inloop
Bekendmaking nieuwe naam Vereniging
Hoofdluiscontrole
Maandopening Sandra
Oudercommissie Hummelhoes
Informatieavonden groep 5/6 en 7/8
Start Jantje Beton
Informatieavonden groep 1/2 en 3/4
Kleuters vrij

Het team van de Willem-Alexanderschool
wenst alle lezers van de nieuwbrief
een hele fijne zomer(vakantie).

De volgende nieuwsbrief verschijnt
in schooljaar 2017/2018
op maandag 4 september

