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Verwachtingsgesprekken
De verwachtingsgesprekken zitten erop.
We willen graag met de ouders en de leerlingen ons
onderwijs zo goed mogelijk afstemmen. Daarom
vinden we het geweldig om het jaar te starten door
met elkaar de verwachtingen uit te spreken. We
nodigen u ook van harte uit om hierover met ons in
gesprek te blijven.
Samen maken we het onderwijs sterk(er)!

Kinderboeken: Bibbers in je buik
Motto “Je hoeft niet bang te zijn, want God is bij je”
Het thema van de
Kinderboekenmaand is
‘Bibbers in je buik’. Het
motto ‘Je hoeft niet
bang te zijn, want God
is bij je’ is een positief
christelijk geluid ten
opzichte van het motto van de Kinderboekenweek
‘Gruwelijk eng’. Iedereen is wel eens bang, ook
mensen die in God geloven. Mozes durfde niet tegen
de farao te praten en schoof zijn broer Aäron naar
voren. En koningin Esther was heel bang toen ze
Koning Ahasveros moest gaan vragen het Joodse
volk te redden. Gelukkig zegt God zelf in de Bijbel: “Je
hoeft niet bang te zijn, want Ik ben bij je. Ik help je en
Ik maak je sterk.” (Jesaja 41) Er staat bijna vierhonderd
keer in de Bijbel dat je niet bang hoeft te zijn.

Bibbers in je buik
Ben jij bang in het donker?
Droom je wel eens naar? Vind je
spinnen eng? Of heb je pijn in
je buik als je naar school moet?
Iedereen is wel eens bang. En
dat is helemaal niet gek! Je kunt
bang worden als je iets
gevaarlijks ziet. Bijvoorbeeld

een grote hond die hard blaft en op je afrent. Of je
bent bang dat je op school iets moeilijks moet doen
en je denkt dat je fouten gaat maken. Je schrikt, je
hart bonst in je keel en je voelt bibbers in je buik.
Gelukkig is er Iemand die altijd bij je is en dat is God.
Met de kinderboekenmaand willen we het lezen van
boeken centraal stellen. Wij zullen binnenkort ook
starten met de voorleeswedstrijden. De voorleesfinale
is gepland op 20 oktober! We wensen iedereen veel
(voor)lees plezier toe!

ANWB Streetwise
Voor de ANWB is het belangrijk dat iedereen, ook
kinderen zich veilig in het verkeer kunnen begeven
Daarom heeft de ANWB in het praktische
lesprogramma ANWB Streetwise ontwikkeld voor het
basisonderwijs. Op donderdag 28 september heeft
onze school meegedaan aan dit lesprogramma.
Groep 1 en 2: Toet toet. Gehouden in het speellokaal
Groep 3 en 4: Blik en klik
Groep 5 en 6: Hallo auto
Groep 7 en 8: Trapvaardig.
Meer informatie is te vinden op ANWB Streetwise
Enkele foto’s:
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Luizenbrigade
Vorige week heeft de luizenbrigade gecontroleerd.
Er zijn overigens enkele nieuwe ouders bij onze
luizenbrigade gekomen. Aangezien vele handen licht
werk maken, blijft de uitnodiging voor nieuwe ouders
in de brigade staan 😊. In 2 groepen is iets
gevonden en de ouders hebben bericht ontvangen.
Komende maandag 2 oktober is de hercontrole.

Welkom nieuwe leerlingen
Afgelopen dinsdag waren er twee leerlingen te gast
bij ons op school. Lotte Tijhof kwam in groep 3a
meekijken en haar zusje Nina deed mee in groep 1a.
Inmiddels hebben ze met hun ouders ook gekozen
voor onze school. We heten de familie Tijhof van
harte welkom en hopen dat ze zich snel thuis zullen
voelen bij ons op school!

Personele zaken

School gesloten
op donderdag 5 oktober
De vakbonden van het onderwijs hebben
opgeroepen tot een staking op de
Dag van de Leraar, donderdag 5 oktober 2017.
Meer informatie is te vinden op de
website: www.pofront.nl Het team van Willem
Alexanderschool ondersteunt de uitgangspunten.
Er kan deze dag
geen les worden
gegeven.
Klik hier om de
informatiebrief
hierover te
downloaden.

Juf Gerdien Santé heeft de afgelopen week een stukje
van haar groepswerk opgepakt. Het gaat, na een
periode van ziekte, weer een stuk beter met haar. De
komende periode is ze nog vaker in groep 4a te zien
en we hopen dat ze na de herfstvakantie haar
groepswerk op woensdag- en vrijdagmorgen weer
volledig kan uitvoeren.

Bijbeltekst
“Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan
alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat
rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is,
alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is
en lof verdient.”
Filippenzen 4:8 (Nieuwe Bijbelvertaling)

Agenda
2 oktober
5 oktober
21 – 28 oktober

Hercontrole luizenbrigade
School gesloten
Herfstvakantie

