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Schoolfruit

Even voorstellen
Ik ben meester Allard Ham.
Vanaf 13 november ben ik te
vinden in groep 7 van de
Willem-Alexander school.

Woensdag: Radijs (1 zak per 20 leerlingen)
Donderdag: Sinaasappel (1 per kind)
Vrijdag: Peer (1 per kind)

Gastles groep 1

Ik ben 22 jaar en ik ben
bezig met mijn laatste
(vierde) jaar PABO. Deze
studie volg ik op de VIAA te Zwolle. Na een 3 jarige
studie onderwijsassistent ben ik verder gaan studeren op
de PABO. Na al die jaren van studeren is het dan eindelijk
zover om mijn eindstage (LIO) te gaan lopen. Hier heb ik
ontzettend veel zin!
In groep 7 zal ik op de maandag, dinsdag en woensdag
aanwezig zijn. Deze dagen zal ik volledig les gaan geven.
Ook zult u mij op andere dagen vinden.
Dan zal ik bezig zijn met mijn onderzoek op gebied van
schrijfonderwijs.
Hebt u nog vragen?
Kom rustig langs op de maandag, dinsdag en woensdag
in groep 7.
Per mail kunt u mij ook bereiken op a.ham@waschool.nl

Vanmorgen hadden de leerlingen in groep 1 een
bijzondere activiteit. De ouders van Noah kwamen
vertellen over hun werk. Het thema in de groep is
gezondheid. Er is ook al een tandartsassistente
(moeder van Lise) geweest en een verpleegkundige
(moeder van Chiara). Het is geweldig leuk en
leerzaam ☺.

Contactavonden
De leerlingen hebben vandaag de uitnodiging voor
de contactavonden meegekregen.
De avonden zijn 30 november en 4 december.
Wilt u de briefjes uiterlijk woensdag 22 november
weer meegeven naar school?

Luisvrij
Afgelopen maandag heeft onze luizenbrigade een
her controle uitgevoerd.
We mogen concluderen dat we op dit moment
volledig luisvrij zijn!
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Herinnering ouderbijdrage

Jeugddienst Thema: “Troost”

Van ruim 70 leerlingen hebben we helaas de
ouderbijdrage nog niet ontvangen. Bent u het
vergeten, wilt u de bijdrage (€ 15,00) dan alsnog
z.s.m. overmaken?
Dat kan op rekeningnummer:
NL25 RABO 0138 4183 14
Wilt u de postcode en huisnummer erbij vermelden?
Hartelijk bedankt!
Leerlingen die tussen half oktober en januari op
school komen krijgen apart een brief.

Tafeltennistoernooi
Tafeltennisvereniging Rijssen (TTVR) organiseert in de
kerstvakantie weer een tafeltennistoernooi voor de
leerlingen van de groepen 5 t/m 8. Het programma is
als volgt:
Donderdag 28 december, ’s morgens: groep 5
Donderdag 28 december, ’s middags groep 6
Vrijdag 29 december, ’s morgens groep 7
Vrijdag 29 december, ’s middags groep 8.
De leerlingen kunnen zich opgeven in hun eigen
groep.

Tso
Op de maandagen, dinsdagen, donderdagen en
vrijdagen kunt u gebruik maken van de Tussen
Schoolse Opvang (TSO).
De kinderen worden tussen de middag opgevangen
door overblijfouders en daarbij hebben we
ondersteuning van “De Kindertuin”.
Onlangs hebben alle medewerkers van de TSO een
certificaat ontvangen voor de scholing voor kinder
EHBO. Via deze weg willen we ze van harte
feliciteren!

Jeugddienst Open Hof 26 november 19:00-20:00
De jeugddienst wordt een bijzonder dienst, waarin wij
stilstaan bij verlies en afscheid, bij tranen en gemis.
Maar wij hopen ook dat het een dienst van troost en
licht zal zijn, waar we verder mee kunnen in ons
leven. De voorganger is onze eigen predikant Astrid
Gouma en de muzikale medewerking zullen wij als
jeugddienstcommissie zelf verzorgen.
Mogen wij licht vinden in de verhalen van God en
mens en troost vinden bij elkaar!

Agenda
22 november
29 november
30 november,
4 december

Korfbaltoernooi
MR vergadering
1e contactavond
2e contactavond

