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

Kerstfeest 2017 – Op reis met Nachtwaker Jack

Gisteren hebben we het Kerstfeest op een andere manier gevierd, met een reis door de school met
Nachtwaker Jack.
We kijken terug op een geslaagd feest. Het was gezellig om met de kinderen samen te eten en daarna de
ouders per groep een deel van de viering te laten zien. Ook na afloop was er mogelijkheid om nog even na
te praten.
Dank aan de ouders die een reactie hebben gegeven. We gaan met een goed gevoel de vakantie in!

Schaatsen vrijdagmorgen 22 december

Vrijdagmorgen 22 december is de schaatsbaan in Coevorden afgehuurd voor de Willem-Alexanderschool!
We hebben dit aan FIERS te danken.
In de vorige nieuwsbrief en in de appgroepen is hierover gecommuniceerd.
De tijden voor groep 3/4 en 5/6 worden ook in de appgroep door gegeven.
Voor de kinderen die willen schaatsen, zijn er daar schaatsen te leen. Het kan zijn dat er niet van alle
maten genoeg paren zijn, maar dan kunnen we onderling ruilen. Eigen schaatsen meenemen mag niet omdat
het een speciale baan is.
Voor ‘Koek en Zopie’ op de ijsbaan wordt gezorgd. De kinderen die naar de schaatsbaan gaan, hoeven deze
morgen geen eten en drinken mee te nemen.

Vrij

Morgen, vrijdag 22 december, zijn alle kinderen om 12.00 uur vrij. Daarna begint de kerstvakantie. Op
maandag 8 januari 2018 gaan we weer van start.

Nieuwjaarsreceptie maandag 8 januari

Maandagmorgen 9 januari is er vanaf 8.20 uur een nieuwjaarsreceptie in de school. Dé mogelijkheid om
elkaar een gelukkig nieuwjaar te wensen. Kom gezellig binnen voor een rolletje met iets te drinken erbij!

Luizencontrole

Dinsdagmorgen 9 januari is er een luizencontrole. Graag met schoon gewassen haren en zonder
gel/vlechten op school komen.

Klasse!Orkest

Donderdag 11 januari gaan we van start met het
Klasse!Orkest.
Als school hebben we de subsidie voor de
muziekimpuls en daardoor werken we nauw samen
met de Breibergers.
Agnes Snippe, dirigent van Moremusic, gaat het
Klasse!Orkest begeleiden.
We openen het orkest met alle kinderen, maar
donderdag 11 januari krijgen de kinderen uit groep
5/6 de mogelijkheid om een instrument te kiezen.
Dit is een leeninstrument, dat ze later ook mee
naar huis krijgen.
Deze kinderen en hun ouders krijgen daarover nog
meer informatie.

Bijbelse geschiedenis

Week 02: 08/01 - 12/01
Wat is wijs?
Matteüs 2: 1-23 en Matteüs 3: 1-12
Als je alles weet van de sterren en ook nog ontdekt dat er een koning geboren wordt, moet je wel erg wijs
zijn. Maar toch hebben de wijzen nog meer wijsheid nodig: De oude boeken vertellen waar het kind precies
geboren is. Zo komen de wijzen uit het oosten bij het kind terecht. Jozef en Maria moeten vluchten
omdat Herodes niet wil dat Jezus koning wordt.

Verjaardagen

Maandag 25 december is Yvonne uit groep 6 jarig. Zij wordt 10 jaar.
Zaterdag 30 december is Sven uit groep 5 jarig. Hij wordt 8 jaar.
Zaterdag 30 december is Marin uit groep 7 jarig. Zij wordt 10 jaar.
Woensdag 3 januari is juf Marijke jarig.
Donderdag 4 januari is Marit uit groep 8 jarig. Zij wordt 12 jaar.
Donderdag 4 januari is Jelmer uit groep 6 jarig. Hij wordt 10 jaar.
Van harte gefeliciteerd met jullie verjaardagen!

Belangrijke data komende periode
December
Vrijdag 22
Vrijdag 22
Maandag 25 t/m vrijdag 5 jan.

Schaatsen voor groep 5 t/m 8 en wie wil van groep 3/4
Iedereen om 12 uur vrij
Kerstvakantie

Januari
Maandag 8
Dinsdag 9
Donderdag 11
Dinsdag 16
Dinsdag 16
Donderdag 18
Maandag 22
Woensdag 24

8.30 uur Nieuwjaarsreceptie
Hoofdluiscontrole
Start Klasse!Orkest
Oudercommissie Hummelhoes
Activiteitencommissie
Schoonmaakavond
Kleuters vrij
Voorleesontbijt

Nieuwsbrief 15 verschijnt donderdag 11 januari

