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

Een nieuw schooljaar, de start van Fiers

De kop is er af, Fiers is bekend! Fiers is de nieuwe naam voor onze Vereniging, voorheen VPCBOCoevorden. Fijn dat veel ouders bleven om bij de bekendmaking te zijn en/of een kopje koffie mee te
drinken en bij te kletsen na de vakantie.
De kinderen hebben inmiddels hun plekje gevonden en de eerste pauze in het zonnetje is alweer geweest.
De sfeer is goed, fijn om weer bij elkaar te zijn!

Welkom Issa, Pim, Sepp

In groep 1 zijn vandaag Issa, Pim en Sepp begonnen. Ze waren al gewend, maar gaan nu echt naar school.
Pim en Sepp zijn al vier jaar, Issa wordt dat binnenkort. Jongens, we wensen jullie veel plezier op school.

Welkom juf Renske, juf Tanja stagejuf Jessica, stagejuf Charena en meester Daniël

Vandaag zijn juf Renske en juf Tanja begonnen in groep 7/8 en groep 1/2. Juf Renske werkt iedere
maandag en de helft van dinsdagen. De andere dinsdagen + de rest van de week is juf Christel in groep
7/8. Juf Tanja is de hele week bij de kleuters. Van harte welkom!
Stagejuf Jessica doet de opleiding ‘Zorg en Welzijn’ en zal op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag
in groep 3/4 zijn. Stagejuf Charena doet dezelfde opleiding en is op donderdag en vrijdag in groep 1/2.
We wensen jullie veel stageplezier bij ons op school.
Binnen Fiers zijn er een aantal leerkrachten die een invalpool vormen. Zo hopen we genoeg inval te
hebben als er leerkrachten ziek worden. Voor ons is de eerste invalkracht meester Daniël. Hij werkt van
woensdag t/m vrijdag op de Wegwijzer in Geesbrug. Als hij niet hoeft in te vallen, is hij om de week op
dinsdag bij ons op school. Als er geen ziekte is, dan is hij morgen voor het eerst bij ons. Hij helpt ons
dan vooral bij ICT-zaken en ondersteunt de leerkrachten verder ook bij hun lesgevende taak.

Kalender

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

Luizencontrole dinsdag 30 augustus
Morgenvroeg, dinsdag 30 augustus, is er een luizencontrole. Graag met schone haren op school komen!

Maandopening

Komende donderdagmorgen is de eerste maandopening. Dan komen we allemaal samen in het
kleuterlokaal. Er zal o.a. aan bod komen waar we dit jaar voor gaan sparen en hoe we de kinderraad op
gaan starten. Juf Sandra houdt de maandopening.

Informatieavonden
De informatieavonden zijn dit schooljaar op de volgende avonden en tijden:

Dinsdag 12 september: Informatieavond groep 7/8 (19.15 – 20.15) en 5/6 (20.30 – 21.30)
Donderdag 14 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.

Score kinderen

Voor de zomervakantie hebben de kinderen van groep 5 t/m 8 de leerlingvragenlijsten van ons
kwaliteitszorgsysteem ingevuld. Dat hebben ze digitaal gedaan op de notebooks. We zijn trots (fier!) dat
ze de school gemiddeld een 8,5 hebben gegeven! Dat geeft ons nog meer positieve energie voor dit
nieuwe schooljaar.

Jarigen

Morgen, dinsdag 5 september, is Bodyll uit groep 7 jarig. Zij wordt 10 jaar. Van harte!

Belangrijke data
September
Dinsdag 5
Donderdag 7
Dinsdag 12
Dinsdag 12
Woensdag 13
Donderdag 14
Maandag 18
Dinsdag 19
Dinsdag 19
Woensdag 20
Donderdag 21
Donderdag 21
Maandag 25
Woensdag 27
Donderdag 28
Donderdag 28

Hoofdluiscontrole
Maandopening Sandra
Oudercommissie Hummelhoes
Informatieavonden groep 5/6 en 7/8
Start Jantje Beton
Informatieavonden groep 1/2 en 3/4
Kleuters vrij
Groep 3/4 naar de bieb
Vertelgesprekken
Vertelgesprekken
Kinderraad
Vertelgesprekken
Activiteitencommissie
Einde Jantje Beton
Sportdag
Schoolkring
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