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Hallo kinderen en ouder(s)/verzorger(s) van de Willem Alexanderschool,
In deze rare week hebben we toch nieuws verzameld in de eerste nieuwsbrief van 2016.
Er is geen nieuws uit de groepen, dat volgt volgende week weer.

IJzelvrij

Het was een unieke situatie de afgelopen dagen. De school gesloten vanwege ijzel.
Een nieuw begrip: IJzelvrij!
Het voelde een beetje als spijbelen. Toch ook weer fijn om nu weer samen op school te zijn.
Het team bedankt de ouders voor hun begripvolle reacties en de prettige samenwerking.
Door de extra dagen vrij hebben de kinderen het een en ander aan lesstof gemist. Ook de
onderwijsinspectie geeft aan dat dit niet onoverkomelijk is. Als schoolteam zorgen wij dat de
onmisbare onderdelen van de lesstof opnieuw worden ingepland, zodat de kinderen zich optimaal
kunnen blijven ontwikkelen.

Welkom peuters

Ook de start van de peuterspeelzaal is uitgesteld, maar vandaag is het zover: Het Hummelhoes
is weer gevuld met 12 peuters en juf Janny en juf Sylvia begeleiden hen.
Welkom, allemaal!
Dinsdagmorgen 12 januari om 8.30 uur is de officiele opening van de peuterspeelzaal.

Maandopening

Vanmorgen zijn we samen begonnen in het kleuterlokaal. Juf Bianca deed alsnog de maandopening met
ons. Het thema was “Tijd om te gaan”. We hebben gezongen over sterren.

Luizencontrole

De luizencontrole is uitgesteld naar donderdagmorgen 14 januari. Dan graag allemaal met schoon
gewassen haren en zonder gel/vlechten naar school komen. Bedankt alvast!

Schoonmaakavond

De schoonmaakavond is uitgesteld naar donderdagavond 21 januari. Er waren voor de avond van 7 januari
nog niet veel aanmeldingen. We vragen de ouders van groep 2, 4, 6 en 8 zich even opnieuw op te geven bij
de leerkrachten of de groepsouders.

We beginnen de schoonmaakavond om 19.00 uur en het is de bedoeling om voor 20.30 uur met elkaar een
kop koffie/thee te drinken en dan naar huis te gaan.
Alle schoonmakers wordt gevraagd zelf een emmer en een doekje mee te nemen.

Voorleesproject kleuters

De kleuters krijgen binnenkort het prentenboek
“Kleine muis zoekt een huis” mee naar huis.
De juffen hebben er een brief bij gemaakt met meer uitleg.
Veel (voor)leesplezier!

Ouderbijdrage – tweede herinnering

De ouderbijdrage is nog niet voor alle kinderen betaald. Deze is voor dit schooljaar vastgesteld op
45 euro per kind. Dit geldt voor alle kinderen die nu op school zitten. Voor de kinderen die in januari en
februari op school komen is 40 euro verschuldigd.
Mocht u nog niet hebben betaald, wilt u dan dit bedrag binnenkort overmaken op rekeningnummer
NL89RABO0358310342 t.n.v. de Willem-Alexanderschool? Graag even de naam en de groep van het
kind(eren) erbij vermelden.

Jarigen
Maandag 4 januari waren Marit uit groep 6 en Jelmer uit groep 4 jarig.
Marit is 10 jaar geworden en Jelmer 8 jaar. Van harte gefeliciteerd!
Zondag 10 januari is Megan uit groep 7 jarig. Zij wordt 11 jaar. Donderdag 14 januari is
Djanella uit groep 3 jarig. Zij wordt 6 jaar. Van harte gefeliciteerd!

Bijbelse geschiedenis

Week 2 : 11/01 - 15/01
Ik ben dichtbij
Matteüs 4:18-22; 4:23-25; 5:1-12
Jezus loopt langs het water en roept de vissers om met hem mee te gaan. Jezus komt dichtbij de
mensen, en daarmee komt ook iets van God dichtbij mensen. In de bergrede vertelt Jezus wat dat
betekent.

Belangrijke data komende periode
Januari
Donderdag 21
Woensdag 27

Nieuwsbrief 20 verschijnt
donderdag 14 januari

Schoonmaakavond
Voorleesontbijt

