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

Afscheid groep 8

Afgelopen dinsdagavond hebben we een hele fijne afscheidsavond van de kinderen van groep 8, samen met
hun ouders, gehad.
We wensen Dominique, Stan, Jaley, Wilco, Marit, Fay, Sweja en Anna veel succes in het Voortgezet
Onderwijs. Het ga jullie goed!

Afscheid Sandra

Dan is het toch ech zover: De laatste nieuwsbrief en afscheid nemen.
Het is een dubbel gevoel: Ik heb het enorm naar mijn zin op de Willem-Alexanderschool en in Dalerpeel
en toch lokken nieuwe uitdagingen. De school staat en kan verder de toekomst in.
Ik wens de kinderen, ouders, collega’s en alle betrokkenen om de school heen alle goeds en bedank jullie
voor de prettige samenwerking. Heel graag tot ziens! (Wie weet vanmiddag om 13.15 uur op het plein!)

Zonnebloemen vanuit de Beleeftuin

Voordat we begonnen te werken in de beleeftuin, hebben alle kinderen zonnebloemzaden mee naar huis
gekregen? Wie heeft een mooie, hoge zonnebloem?
Stuur uiterlijk woensdag 29 augustus een foto van jezelf naast de bloem naar info@waschooldp.nl.
Voor de kweker van de mooiste, hoogste zonnebloem ligt op de stardag een prijsje klaar.

Zonnebrillen vanuit FIERS

Maak je leukste
vakantiefoto met de
FIERS zonnebril!

Het is bijna vakantietijd. Dat wordt hopelijk weer volop genieten van een zomer met veel zon.
Alle leerlingen hebben een Fiers zonnebril gekregen. Deze zonnebril wil je dragen deze zomer!

Maak een leuke foto met bril en stuur je vakantiegroet uiterlijk woensdag 29 augustus naar:
info@waschooldp.nl. Het kind/de kinderen die op de origineelste foto staan, krijgen een klein prijsje.
Alle foto’s zijn na de vakantie te bewonderen in school. Doe je mee?
Protestants Christelijke scholen vereniging Fiers wenst iedereen een fijne zonnige zomervakantie!
Maandag 3 september inloop

Maandag 3 september, de eerste schooldag, houden we een gezellige inloop. Vanaf 8.20 uur is iedereen
welkom om de school in te lopen en kennis te maken met Carolina Camies, de nieuwe directeur.
Er staat koffie en thee klaar in de hal van de school. Om 8.45 uur gaan de lessen van start en kunnen de
ouders nog gezellig bij kletsen.

Luizencontrole dinsdag 4 september

Dinsdag 4 september is de eerste luizencontrole van het nieuwe schooljaar. Graag allemaal met schoon
gewassen haren en zonder vlechten en gel naar school komen op de tweede schooldag.

ANWB-streetwise vrijdagmorgen 7 september

Vrijdagmorgen 7 september organiseert de verkeerscommissie samen met de ANWB: Streetwise. Er zijn
van 8.30 uur tot 10.00 uur allerlei verkeersactiviteiten in en om school. Ouders zijn welkom om mee te
kijken wat er allemaal gebeurt.

Lege flessenactie gaat door

De eerste leging is geweest: We hebben al 86 euro bij elkaar voor de Samenloop voor Hoop!
Ook na de zomervakantie zal de bak er nog staan.

Opnames Musical

We zijn druk om de opnames van de musical op Youtube te krijgen. Zodra dat klaar is, worden de
inlogcodes via de app verspreid.

Verjaardagen

In de zomervakantie zijn de volgende kinderen jarig:
Zaterdag 28 juli wordt Charley uit groep 4 acht jaar.
Zaterdag 28 juli wordt Pim uit groep 1 vijf jaar.
Dinsdag 31 juli wordt Larissa uit groep 5 negen jaar.
Woensdag 1 augustus wordt Tess uit groep 7 elf jaar.
Vrijdag 3 augustus wordt Keano uit groep 3 zeven jaar.
Zondag 5 augustus wordt Milo uit groep 3 acht jaar.
Zondag 5 augustus wordt Tim uit groep 3 zeven jaar.
Woensdag 8 augustus wordt Brechje uit groep 5 negen jaar.
Vrijdag 10 augustus zijn juf Alette en juf Christel jarig.
Woensdag 15 augustus wordt Sepp uit groep 1 vijf jaar.
Donderdag 23 augustus wordt Koen uit groep 2 zes jaar.
Vrijdag 24 augustus wordt Dani uit groep 3 zeven jaar.

Van harte gefeliciteerd en een hele fijne vakantie voor allemaal!

