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

Klaar voor de start

Klaar voor de start? Onder de ritmische leiding van Marielle zijn de kinderen de eerste schooldag begonnen met
een dansje en het lied ‘Klaar voor de start’. In de school werd nog hard gewerkt aan een frisse start. En ook de
kinderen werden nog even fris gepoetst voordat zij naar binnen mochten.

Agenda
Donderdag 20 augustus
Maandag 24 augustus
Vrijdag 28 augustus
Maandag 31 augustus
Dinsdag 1 september
Woensdag 2 september
Vrijdag 4 september
Dinsdag 8 september
Donderdag 10 september
Vrijdag 11 september
Maandag 14 september
Dinsdag 15 september
Donderdag 17 september

Klassekids
Rekenen in de dorpswinkel gr 7-8
Opening fitness Dalerpeel
Rekenen in de dorpswinkel gr 7-8
Maandopening + verkiezing kinderraad + Klassekids
Oudercommissie peuterspeelzaal
Peutergym (9.00-10.00 uur)
Kinderraad
GMR (is verzet)
Open dag ’t Hummelhoes
Ledenraad
Schoolkring
Klassekids + nieuwsbrief

Welkom
In de bovenbouw hebben we een nieuwe leerling genaamd Falk mogen verwelkomen. Fijn dat je bij ons op
school bent gekomen. Van harte welkom. We wensen jou een hele fijne tijd op de Willem-Alexanderschool.

Kind op Maandag
Wat is jouw plek?
Exodus 1 en 2: 1-25
De Israëlieten zijn slaven in Egypte. Mozes wordt geboren in een Israëlitisch gezin, maar groeit op in het
paleis. Later gaat hij naar het land Midjan. Wat is zijn plek?
Ik zal er zijn
Exodus 3: 1-12, 4: 1-17 en 5: 1-9
God stuurt Mozes naar de farao om te vertellen dat hij het volk Israël moet laten gaan. Mozes ziet allerlei
bezwaren, maar God zegt: Ik ga met je mee. Ook Mozes’ broer Aäron gaat mee naar Egypte.

Covid 19
We merken dat er vragen leven over wanneer kinderen thuis moeten blijven. Als school hanteren wij het
protocol voor het basisonderwijs.
-

Voor leerlingen van groep 1-2 geldt dat zij bij een neusverkoudheid gewoon naar school mogen,
behalve:
 als het kind koorts heeft
 kinderen in contact met iemand met covid 19 zijn geweest
 er een volwassene in het gezin is met klachten die kunnen wijzen op Covid 19.

-

Voor leerlingen vanaf groep 3 geldt dat zij thuisblijven:
 bij verkoudheidsklachten of andere klachten die passen bij Covid 19 (neusverkoudheid, loopneus,
niezen, keelpijn, lichte hoest, koorts, plotseling verlies van reuk of smaak.
 Ook blijven leerlingen thuis als er een volwassen gezinslid is met klachten passend bijCovid 19
(koorts en/of benauwdheidsklachten)
 Leerlingen blijven thuis als een (volwassen)gezinslid in afwachting is van de uitslag van een Covid
test.

Luizencontrole
Op dinsdag 18 augustus hebben we een luizencontrole gehad, zoals we dat na iedere vakantie doen. De
kriebelbeestjes hebben hun weg naar de school weer gevonden. Wilt u de haren van uw kind(eren) thuis ook
goed in de gaten houden?

De nieuwsbrief verschijnt iedere twee weken. Iedere maand schrijven we het nieuws uit de groepen. De
volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 3 september.

