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

Agenda
Woensdag 30 september
Kinderboekenweek
Donderdag 1 oktober
Maandopening + Klassekids + nieuwsbrief
Dinsdag 6 oktober
Vertel-en rapportgesprekken
Donderdag 8 oktober
Vertel- en rapportgesprekken
Maandag 12 oktober t/m vrijdag 16 oktober Herfstvakantie
Maandag 19 oktober
Project Paddenstoelen
Dinsdag 20 oktober
Luizencontrole
Donderdag 22 oktober
Klassekids + nieuwsbrief

Kind op Maandag
Hoe kunnen we verder?
Exodus 14, 16 en 17: 1-7
De Israëlieten zijn vertrokken uit Egypte. Maar daarmee zijn ze er nog lang niet: keer op keer dreigen ze vast te
lopen in de woestijn. Een zee waar ze niet omheen kunnen, gebrek aan eten en drinken… Steeds opnieuw is
de Heer degene die hen verder helpt.
Zo gaan we het doen
Exodus 18, 19 en 20
Mozes geeft in zijn eentje leiding aan het hele volk. Dat kan zo niet langer, vertelt zijn
schoonvader Jetro hem. Mozes stelt mensen aan die hem helpen. In de woestijn geeft de Heer zijn volk
tien geboden, als tien leefregels voor onderweg. Die regels zullen hen verder brengen.

Verjaardagen in september
16 september
20 september
22 september
26 september
28 september
28 september
30 september

Rick
Hailey
Ilse
Mila
Justin
Isaa
Emma

uit groep 7
uit groep 5
uit groep 7
uit groep 1
uit groep 2
uit groep 4
uit groep 8

Afmelden bij ziekte
Vanaf 8.00 uur kunt u met de school bellen om uw kind ziek te melden. Het telefoonnummer van de school is:
0524-571956. We vragen u uw kind niet via de mail af te melden. Alvast bedankt.

Beslisboom
Veel kinderen zijn verkouden in deze tijd van het jaar. Het is lastig te bepalen wanneer de kinderen wel of niet
naar school mogen. Jeugdartsen hebben samen met het RIVM neusverkoudheid besproken. Deze stap is
toegevoegd aan de beslisboom en verwerkt tot een nieuwe versie. Het RIVM heeft de beslisboom
gecontroleerd en goedgekeurd. In de bijlage sturen we de beslisboom mee. Hierop kunt u zien bij welke
klachten een kind wel of niet naar school mag. We hopen dat het helpend is bij het maken van de beslissing.

Schoolfondsgeld
De school vraagt ieder jaar een bijdrage in de kosten. Wij noemen dit het schoolfondsgeld. Dit geld wordt
gebruikt om schoolreisje, schoolkamp, sportactiviteiten etc. van te betalen.
De ouderbijdrage is vastgesteld op € 45,00 per schoolgaand kind. Als u via de bank wilt betalen betekent
dit dat u € 45,00 per schoolgaand kind overmaakt op bankrekeningnummer NL89 RABO 03583.10.342 onder
vermelding van de naam of namen van uw kind(eren). Onze voorkeur gaat uit naar betaling via de bank, maar
contant betalen kan natuurlijk wel. Alvast bedankt!
Mocht u het schoolgeld vorig schooljaar (2019-2020) nog niet betaald hebben, wilt u dit dan z.s.m. in orde
maken? Alvast bedankt.

Jantje Beton
Als school doen we ieder jaar mee aan de Jantje Beton actie. Hoewel er wel Coronaproof aan de actie kan
worden deelgenomen, willen we de kinderen niet zelfstandig bij de huizen langs sturen. We hebben dus
besloten dit jaar niet mee te doen met de actie.

Kinderboekenweek
Woensdag 30 september begint de Kinderboekenweek. Dit jaar staat het in
het teken van de wereld van vroeger met het thema: en toen.
De Kinderboekenweek wordt elk jaar gehouden. Er zal dagelijks worden
voorgelezen en activiteiten rondom het lezen van kinderboeken staan centraal. De activiteiten richten zich op
veel meer dan lezen alleen. Denk ook aan muziek, schrijven en knutselen. De boeken nemen ons mee in de
tijdmachine.
Het is leuk om deze week een bezoekje te brengen aan de bibliotheek of om er thuis aandacht aan te
besteden. Er zullen genoeg boeken te vinden zijn die aansluiten bij dit thema! Vrijdag 9 oktober zal de
Kinderboekenweek weer worden afgesloten. Helaas nog zonder ouders.
Wij verheugen ons op onze reis naar vroeger en hopen op een leerzame week!

De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 1 oktober.

