Vakantierooster & vrije dagen 2016-2017

Schooltijden
Maandag

8.30 - 12.00

13.15 - 15.15

Dinsdag

8.30 - 12.00

13.15 - 15.15

Woensdag

8.30 - 12.15

Herfstvakantie

17-10-16 t/m 21-10-16

Kerstvakantie

26-12-16 t/m 06-01-17

Voorjaarsvakantie

27-02-17 t/m 03-03-17

Donderdag 8.30 - 12.00

13.15 - 15.15

Paasweekend

14-04-17 t/m 17-04-17

Vrijdag

Gr. 3-8 :
13.15 - 15.15
Gr.1-2 vrij

Meivakantie

24-04-17 t/m 05-05-17

Hemelvaart

25-05-17 t/m 26-05-17

Pinksteren

05-06-17 t/m 06-06-17

Zomervakantie

10-07-17 t/m 18-08-16

8.30 - 12.00

Ziekmelden
Is uw kind ziek, dan moet dit zo
spoedig mogelijk aan school worden doorgegeven. Dit kan telefonisch of met een briefje. Dit geldt
ook voor een bezoek aan de huisarts of specialist. Graag deze bezoeken zoveel mogelijk buiten
schooltijd plannen.

Nieuwsbrief
De nieuwsbrief, met informatie vanuit de school, verschijnt ten minste
6 keer per jaar. Op vrijdag worden
deze “Wissewasjes” per mail verstuurd. Daarnaast wordt u ook per
mail geïnformeerd rondom ouderavonden en klas-specifieke onderwerpen.
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donderdag

15-09-2016 ( gr. 1 en 2 )



donderdag

29-09-2016



woensdag

26-10-2016



woensdag

08-02-2017



dinsdag

14-02-2017



woensdag

21-06-2017

Middagen



Vrijdagmiddag 07-07-2017 12.00 uur



Vrijdag om 14.15 vrij op : 14-10-16,
23-12-16, 24-02-17, 21-04-17

Willem Alexanderschool
Anton Mauvestraat 1
3443CV Woerden
0348-412687/415140
www.willemalexanderwoerden.nl

Schoolgids online!

Dát is het mission statement van de Willem
Alexanderschool.

Algemeen uitgangspunt
Uitgangspunt voor het handelen op alle SPCO-scholen is
de Bijbel. De hierin gegeven boodschap wordt dynamisch
opgepakt. Steeds stellen we ons de vraag wat de Bijbel in
onze tijd te zeggen heeft.

Missie

In deze flyer leest u beknopt enige
informatie uit de schoolgids. De volledige
schoolgids is online te lezen op de website:
www.willemalexanderwoerden.nl
De schoolgids is bedoeld om u als ouder te
informeren over de wijze waarop de school
georganiseerd is, welke doelen we nastreven, hoe we die bereiken en welke resultaten er zijn. Daarnaast vindt u praktische informatie, o.a. over de zorgstructuur, de roosters en planningen. Op verzoek kunt u een afdruk van de schoolgids
(of een deel daarvan) ontvangen.

Kinderen inspirerend onderwijs aanbieden vanuit de Protestants Christelijke basis! Dat is onze missie. Het leefklimaat
binnen onze school staat hoog in het vaandel. Het kind, de
ouder en de leerkracht moeten zich op school veilig, gezien
en gehoord voelen. Acceptatie van en respect voor anderen, voor jezelf en de omgeving zijn de uitgangspunten. Bij
het onderwijs anticiperen we op veranderingen in de wereld
om ons heen. Samen met u als ouders kijken we naar en
werken we aan het optimaal benutten van de talenten van
uw kind. Dit betekent dat we binnen homogeen (op leeftijd)
samengestelde groepen uitgaan van de verschillen tussen
leerlingen in begaafdheid, belangstelling, motivatie en omstandigheden. We voelen ons mede verantwoordelijk om
het kind die zorg en begeleiding te bieden die het nodig
heeft. Bovenal werken we aan het stimuleren van eigenaarschap zodat het kind zich ontwikkelt tot een zelfverantwoordelijk en zelfreflecterend mens met oog voor de ander

Veilig schoolklimaat
Vanuit een duidelijke structuur willen we veiligheid bieden.
Daarvoor hanteren we een aantal begrijpelijke regels: de
kanjer-afspraken:
* We vertrouwen elkaar.
* We helpen elkaar.
* Niemand speelt de baas.

* Niemand lacht uit.
* Niemand doet zielig.

Oog voor uw kanjer!

We streven naar een schoolklimaat waarin iedereen zich betrokken en verantwoordelijk voelt
voor het geheel, waarin iedereen op een prettige
manier met elkaar omgaat en problemen goed
worden opgelost. We volgen het programma
‘Kanjertraining’. Dit is eigenlijk meer dan een
programma; het is een werkwijze door de hele
school heen waarbij de slogan ‘Oog voor uw
kanjer’ centraal
staat.

Voortdurend in ontwikkeling
De school is voortdurend in ontwikkeling. De
komende jaren is er ruime aandacht voor het
ontwikkelen van zogenaamde 21e eeuwse vaardigheden. Hierbij moet vooral gedacht worden
aan het leren met behulp van ICT toepassingen
zoals het gebruik van tablets. Er wordt onderzoek gedaan om het aanbod Engelse taal uit te
breiden naar groep 1 t/m 4. Daarnaast gaan we
het techniekonderwijs versterken en doen we, in
samenwerking met de muziekschool, voor het
tweede jaar mee met een muziekproject, waarbij
kinderen van groep 1t/m 6 wekelijks algemene
muzieklessen krijgen en de kinderen van groep
5, 6 en 7 ook instrumentale lessen.
In juni 2016 beoordeelde de inspectie van het
onderwijs de Willem Alexanderschool als sterk.

