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S c ho o lja a r 2 0 17 - 2 0 18
Het nieuwe schooljaar gaat beginnen en wij zijn er
klaar voor! We hopen dat iedereen een fijne vakantie
heeft gehad. We hebben verschillende leuke foto’s
van de WAdopper voorbij zien komen. Je kunt nog
tot en met dinsdag je foto inzenden! Komende
maandag gaan de deuren van de school om 08:30
uur open. Alles staat klaar …nu de kinderen nog !

B ijb e lt e k s t
“Maak mij, HEER, met uw wegen vertrouwd,
leer mij uw paden te gaan.
Wijs mij de weg van uw waarheid en onderricht mij,
want u bent de God die mij redt,
op u blijf ik hopen, elke dag weer.”
Psalm 25: 4-5

2 5 ja a r o nd e rwijs jub ile um
In de zomervakantie, op 24
augustus, werkte juf Gerdien
Santé, 25 jaar in het onderwijs.
We feliciteren haar van harte
met dit jubileum en hopen dat
er nog heel veel jaren bij
mogen komen!

E v e n v o o rs t e lle n….

Ja a ro p e ning 2 0 17 - 2 0 18
“HARTelijk welkom” is het thema van onze
jaaropening. De vierining is op woensdagmorgen. De
kinderen gaan eerst naar binnen en komen daarna
met hun eigen stoelen weer naar buiten voor de
viering op het plein. We nodigen iedereen van harte
uit om het jaar met ons te openen. We zorgen er
voor dat vanaf 08:30 uur, koffie en thee klaar staat.

Blijft u ook? Met de jaaropening danken we de
Heer en willen we vooruitkijken en onze afhankelijk
belijden. Zo zingen we ook het
lied: Here maak mij uw wegen
bekend (psalm 25).
We gaan met elkaar zingen,
muziek maken (met begeleiding
door leerlingen!), en we luisteren
naar een verhaal uit de bijbel.

Graag wil ik me even voorstellen.
Mijn naam is Gerinda Voortman en
komend schooljaar ga ik werken op
de Willem Alexanderschool (voor de
vervanging van juf Leonieke
Voortman). Ik ga op de
woensdagochtend werken in groep
2a naast juf Ineke en op donderdag
en vrijdagmorgen in groep 1a naast juf Joyce. Ik woon
in Rijssen en ben getrouwd met Alfred. Naast mijn
werk voetbal ik op zaterdag en hou ik er van om
leuke dingen te doen met familie en vrienden. Ik heb
er zin in om er een fantastisch schooljaar van te
maken met de kinderen! Wie weet, tot ziens!

A g e nd a
6 september
13 september
19 en 25 september
25 september
28 september

09:00 uur jaaropening
19:00 uur informatieavonden
v.a. 18:30 uur
verwachtingsgesprekken
Schoolfotograaf
ANWBstreetwise

