Schooljaar

2016-2017, Wiswas 1, 28 augustus 2016

Beste ouders verzorgers,
Dit is de eerste nieuwsbrief van het schooljaar 2015-2016. We willen alle nieuwe leerkrachten, ouders en kinderen
van harte welkom heten! Met elkaar hopen we er een goed jaar van te maken. Goed overleg en nauwe
samenwerking van team en ouders is daarbij van wezenlijk belang. Wij gaan daarvoor.
De komende periode zijn er al enkele contactmomenten. Zo hopen we u aanstaande woensdag 31 augustus op
school te zien bij de startgesprekken. U ontvangt hierover ook een mail van de leerkrachten van uw kind(eren). Wilt u
de in deze mail gestelde vragen van te voren beantwoorden? De leerkrachten kunnen zich dan al enigszins
voorbereiden. Graag ontmoeten wij u ook op de informatie-avond op dinsdag 27 september. Deze bestaat uit een
ronde informatie in een aantal groepen van 19.00 tot 19.45 uur, een gedeelte in de hal, waar onder het genot van
een kopje koffie of thee enige algemene informatie wordt gegeven tot uiterlijk 20.15 uur. Daarna is er een informatie
ronde in de andere groepen van 20.15 tot 21.00. Houdt u ook deze avond alvast vrij?
Tot ziens!
Alice ter Haar en Kees Boer
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hoofdluiscontrole
schooljaar opening met de maatjes in de hal
OR vergadering
vijf minuten gesprekken ’s middags en ‘s avonds
Fotograaf. 8.45 -8.30 als kinderen niet op school zitten
Zomerfeest
Kuvo voor groep 7
OPA 1
Schoolkamp groep 8
Schoolreisje groep 3 t/m 7. Groep 1 en 2 zijn vrij
Informatieavond voor alle groepen
Kinderpostzegelactie start
Studiedag team. Alle kinderen zijn vrij
maandopening met start Kinderboekenweek
Inloopavond met kinderen, afsluiting Kinderboekenweek
Kleuterfeest
groep 3 t/m 8 continurooster: Om 14.15 uur vrij
Wiswas 2 komt uit
Herfstvakantie
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Schooltijden
Op de meegegeven schoolgidsflyer staan de vakanties, studiedagen en schooltijden vermeld.
Tien minuten voor schooltijd kunnen de kinderen naar binnen en kunt u altijd meelopen. Tot halverwege groep 3
kunt u ook mee gaan in het klaslokaal. Daarna leren we de kinderen om zelfstandig naar binnen te
gaan. De leerkracht staat bij de deur om hen en u te verwelkomen. U kunt dan wel kort iets doorgeven. Voor een
gesprek kunt u beter een afspraak na schooltijd maken. De lessen beginnen om 8.30 en 13.15 uur.
Deuren en hek sluiten
Wilt u nadat de lessen begonnen zijn de deur altijd achter u sluiten? Dit in het kader van veiligheid. We willen
voorkomen dat ongewenst bezoek de school binnen wandelt.. De deurknip mag ook niet worden opengedraaid
waardoor de deur niet in het slot kan vallen. In de ouderequête gaven ouders aan dat zij deze veiligheidsmaatregelen
heel belangrijk vinden. Laten we hier met zijn allen goed op letten!
Fietsen parkeren
Alle fietsrekken (ook buiten het plein) zijn bedoeld voor de leerlingen, zodat de speelvakken
vrij blijven van fietsen. Wilt u zelf uw fiets bij het brengen van uw kind even ergens anders
stallen?
Naschools aanbod
Voor het naschools aanbod kunt u uw kind tot a.s. woensdag 31 augustus 2016 opgeven
via de site http://www.bredeschoolwoerden.nl. Er is in dit eerste blok muziek voor groep 1 /2, tafeltennis en
fotografie voor groep 3&4, turnen en kunst voor groep 5&6 en programmeren (scratch) voor groep
7&8.
Startgesprekken
Woensdag 31 augustus aanstaande zijn de kennismaking gesprekken voor groep 3 t/m 8 gepland: de zogenaamde
omgekeerde vijf minuten gesprekken. U heeft hierover een mail van de leerkracht ontvangen. De leerkracht ontvangt
hierbij graag informatie van de ouders over hun kind, terwijl in de latere tien minuten gesprekken de ouders meer
informatie van de leerkracht krijgen over de voortgang en de ontwikkeling op school van hun kind. Indien u echt
verhinderd bent, laat u dit dan ook even weten?
De ouders van groep 1 en 2 hebben deze uitnodiging niet ontvangen. Bij nieuwe leerlingen gaat de leerkracht van
groep 1/2 al op huisbezoek. Ook zijn er intake gesprekken en vaak korte contacten in de groep. Vanzelfsprekend mag
u met de leerkracht altijd een afspraak maken na schooltijd.
Schoolfotograaf
Op vrijdag 2 september a.s. komt de schoolfotograaf op school.
Vóór schooltijd, van 7.45 tot 8.30 uur, kunnen broertjes en zusjes die nog niet (of niet meer) op onze school zitten
met u en uw schoolgaande kind(eren) naar binnen, om een foto van de kinderen te laten maken in het speellokaal.
Vanaf 8.30 uur maakt de fotograaf de foto’s van de broertjes en zusjes die op school zitten. Als u dus alleen
schoolgaande kinderen heeft, hoeft u niet vóór schooltijd te komen. Zij gaan onder schooltijd samen op de foto. De
OR-leden halen de broertjes en zusjes dan uit alle klassen op.
Als dat gebeurd is, gaat de fotograaf verder met de groeps– en individuele foto’s van alle kinderen uit groep 1 t/m 8.
We hopen natuurlijk dat er niemand ziek is zodat hij/zij ontbreekt op de groepsfoto. Mocht dit wel zo zijn dan komt
de fotograaf later nog een keer terug om een individuele foto te maken. Wilt u die dag ook een beetje op de kleding
van uw kind letten? Witte kleding is minder geschikt voor de foto.
Zomerfeest
Vanwege onweers dreiging is het zomerfeest voor de zomervakantie uitgesteld naar vrijdag 2 september. Het feest
begint om 16:30 en duurt tot 19:30. Vanaf 16:30 zal er een vossenjacht starten, georganiseerd door de kinderen van
groep 8. Het thema van het zomerfeest is : Hawaï. Er zijn hapjes en drankjes, spelletjes en vanzelfsprekend draait het
Rad van Fortuin met mooie prijzen! Kortom, een sfeervolle ambiance om elkaar te ontmoeten!
Informatie
U krijgt deze week veel informatie mee.
Wilt u de ouderhulpbrief, als u dat nog niet gedaan heeft, en het formulier noodadressen z.s.m. weer inleveren op
school? In de bijlagen vindt u deze nog een keer digitaal.
De schoolgidsflyer geeft informatie die u ook op de website kunt vinden : www.willemalexanderwoerden.nl. Daar is
ook de nieuwste versie van onze schoolgids te vinden. De jaarkalender heeft u al vóór de zomervakantie
meegekregen, maar staat eveneens op de website vinden.
De folders van uitgevers zijn geheel vrijblijvend. U beslist zelf of u daar al dan niet gebruik van wilt maken.
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TSO (overblijf)

Ook de overblijf is weer van start gegaan. Om uw kind aan of af te melden kunt u contact opnemen
met de coördinator: Roxanne Tegelenbosch, willemalexander@kmnkindenco.nl. tel: 0618174441.
Wilt u ook aan haar doorgeven als uw kind ziek is? De TSO is nog dringend op zoek naar nieuwe
ouders, opa’s of oma’s die willen helpen bij het overblijven. Wist u dat uw kind het lunchpakketje
en/of drinken voor de TSO in de koelkast kan zetten tegenover groep ½ c?

Voorschoolse opvang
Na de zomervakantie is een voorschoolse opvang van start gegaan in onze brede school. De mogelijkheid bestaat nu
om op dinsdag en donderdag uw kinderen ruim voor schooltijd te laten opvangen. Als het aan ons ligt wordt deze
opvang uitgebreid naar de andere dagen van de week. KMN Kind& Co die de opvang regelt, wil dit ook, maar er zijn
op dit moment nog te weinig aanmeldingen om dit kostendekkend te doen. Heeft u belangstelling voor deze vorm
van opvang, meldt u zich dan bij hen aan, ook als u tijdelijk een andere oplossing zoekt of heeft gevonden.
Ouderenquête
In de laatste nieuwsbrief heeft u de uitslag van de ouderenquête kunnen lezen. De gemaakte opmerkingen en
aanbevelingen zijn in een teamoverleg besproken. Waar mogelijk houden we rekening met uw tips. Een aantal
aanbevelingen zijn ook in deze nieuwsbrief terug te vinden. Naast algemene opmerkingen zijn er ook persoonlijke
opmerkingen gemaakt. Graag gaan we daarover met u in gesprek. Voelt u zich vrij om een afspraak met ons te
maken.
Personeelsnieuws
Mijn naam is Mienke Smeijers, 28 jaar. Ik ben getrouwd met Hans en we hebben een zoon
Seth van 1,5 jaar. We wonen met veel plezier in Woerden. Komend schooljaar geef ik op
donderdag en vrijdag lesgeven in 4a. Ik heb hier erg veel zin in. Ik vind het mooi om kinderen
te begeleiden in hun ontwikkeling en ik geniet er van om hen te zien groeien op allerlei
manieren en gebieden. Ik vind het gaaf om te zien dat God ieder kind uniek heeft gemaakt
met verschillende talenten en dat deze talenten juist ook op school zichtbaar mogen zijn en
worden. Naast mijn werk op deze school, sport en lees ik graag. Ook houd ik van reizen en
eropuit gaan met Seth. Ik kijk er naar uit om er samen met u en jullie een mooi schooljaar van
te maken. Ik hoop spoedig kennis te maken en jullie beter te leren kennen.
Bibliotheek
Onze eigen bibliotheek gaat maandag weer van start, dankzij veel hulpouders. Wist u dat de bibliotheek in de stad
een leuk aanbod heeft? Kinderen van 8 tot 12 jaar zijn daar op zaterdag 3 september welkom om kennis te maken
met programmeren. Tussen 11:00 en 15:00 uur kun je binnenlopen en meedoen of meekijken. Je kunt een kwartier
meekijken, een half uur zelf wat proberen of meteen twee uur blijven en een complete game programmeren. Simone
van Groenestijn begeleidt de middag. Dit is elke 1ste zaterdag van de maand.
Jarigen
Kinderen die jarig zijn, mogen trakteren in hun klas en daarna naar andere groepen in de pauze. De jarige kiest
daarbij één vriendje . Een tweede klasgenoot wordt geloot, zodat in ieder geval ieder kind één keer aan de beurt
komt voor het verjaardagsrondje. Gezonde traktaties worden op prijs gesteld en voor de leerkrachten hoeft u niet
echt een aparte andere traktatie mee te geven.
Bijbelrooster Kind op Maandag
Volgende week is het thema: “Jij mag eerst” uit Mattheus 18:1-5; 20:1-16.20-28
Wie groot wil zijn bij God, moet klein worden als een kind. De werkers van het laatste uur krijgen evenveel als de
anderen. En wie dicht bij Jezus wil staan, moet anderen dienen. Bij God gaat steeds de laatste voorop.
Week 36: 5 t/m 9 september 2016
De vroedvrouwen, Exodus 1
Het biezen mandje, Exodus 2:1-10

Week 37: 12 t/m 16 september 2016
Mozes naar Midjan, Exodus 2:11-25
Mozes geroepen, Exodus 3:1-12
Naar de farao, Exodus 5:1-9

Week 38: 19 t/m 23 september 2016
Farao luistert niet, Exodus 7:1-13
Tien plagen, Exodus 7-10
De uittocht, Exodus 12:29-42

Week 39: 26 t/m 30 september 2016
Door de zee, Exodus 14
Brood uit de hemel, Exodus 16
Water uit de rots, Exodus 17:1-7

Week 40: 3 t/m 7 oktober 2016
De berg Sinai, Exodus 19
De tien geboden, Exodus 20

Week 41: 10 t/m 14 oktober 2016
Jozua, de opvolger van Mozes, Deuteronomium 31:1-8
Mozes sterft, Deuteronomium 34:1-12
De intocht in het land, Jozua 3,4
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 Jarigen tot de volgende wiswas
Augustus
26 Thijs Spijker 4A
26 Deon Veenbrink 3A
27 Nathan Rotmans 4B
31 Perisj Seker 2A

Oktober
2 Charlotte Dros 6
5 Amber Adegeest 7A
7 Damian Verburg 5
8 Dylan van Maren 2C
10 Jolie van Woudenberg 3B
11 Britt van Guldener 8
11 Vigo Pfaff 3A
15 Lars Mostert 7A
17 Mark Schilperoort 8
20 Jiya Mankoe 3A
21 Aiden Cornelissen 3A
23 Merel de Wit 5
25 Nisha van Vulpen 8
28 Thijmen van den End 2B
28 Charlene van der Maat 1C
28 Linzi de Vogel 2B
30 Mads Friederichs 3A
31 Roland Groen 7A

September
1 Mark ter Horst 4B
1 Renzo van Vulpen 6
4 Fien Halverhout 3A
7 Farzam Faiaz 2C
7 Justin van Zuilen 7A
8 Kick Groen 2C
8 Abel Hinloopen 6
10 Rodney Mark 2C
10 Julia Verlinde 6
11 Jochem Louter 6
11 Emma Verlinde 7A
11 Emma Visser 7A
14 Lars de Gier 7A
16 Isabeau van den End 4A
17 Shayvian Baker 5
20 Bilal Ahyud 2A
20 Ibrahim Ahyud 2A
20 Xavi van Damme 3A
21 Tijmen Hofman 5
22 Rik Burgel 3A
22 Yu-Hsi Ruijter 3B
26 Amber Bikker 4A
29 Merel Hage 6
30 Stijn van den Berg 3A
30 Kacper Marczak 7A

Allen een prettige dag gewenst!
NB.

Heeft u deze nieuwsbrief niet in uw mail ontvangen? Geeft u dit dan even door, dan kunnen we uw mailadres
wijzigen of toevoegen.

4

