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Verkiezingen Gemeenteraad

Biddag

Woensdag 21 maart zijn de verkiezingen voor de
gemeenteraad. Als basisschool zijn we op een aantal
vlakken ook afhankelijk van het beleid van onze
gemeente. Stemt u ook? In het speellokaal van onze
school is een stemlokaal van de gemeente!

Verkiezingen leerlingenraad
Bij de gemeenteraadsverkiezingen mogen alle
inwoners van Nederland die 18 jaar en ouder zijn
stemmen. Er is binnenkort ook een verkiezing bij ons
op school! De leerlingen uit de groepen 5 tot en met
8 mogen dan stemmen op leerlingen voor onze
leerlingenraad. De afgelopen weken hebben
verschillende kinderen zich kandidaat gesteld voor de
leerlingenraad van de Willem Alexanderschool.
Volgende week wordt het verkiezingsboekje gemaakt.
Onze leerlingenraad zal gevormd worden door
leerlingen uit de bovenbouw. Deze leerlingen gaan
meedenken met het beleid van de school. En deze
leerlingen mogen ook met eigen ideeën en
initiatieven komen. We zijn er van overtuigd dat we
met de leerlingenraad ons school en ons onderwijs
kunnen verbeteren. Spannend wie er wordt
verkozen!!

Afgelopen woensdag was het biddag. In de
hoeksteen hebben we met de Constantijnschool en
het D.A.C. een viering gehouden. De dominee
vertelde het verhaal van Elisa en de olie die bleef
stromen voor de arme vrouw. Het thema was: Vertel
het maar…. We mogen alles aan God vertellen. Het
maakt niet uit wanneer en het maakt niet uit hoe we
het doen. Het mag en het kan! De Here luistert altijd.
Soms zijn je vrienden niet thuis of soms ben je alleen.
God is er altijd en hij luistert! Vertel het maar gerust
aan Hem. De opbrengst voor De Gevulde Waterkruik
was €245,35!

Actie Paaseitjes
De leerlingen van groep 5 en 6 hebben met elkaar
precies 500 zakjes met paaseitjes verkocht!! De
opbrengst van de verkoop is voor de familie Bak uit
Thailand. http://www.bakinthailand.nl/

De leerlingen hebben de zakjes mee naar huis
genomen, zodat ze zakjes naar de kopers kunnen
brengen 😊!

2017/2018

25, 16-03-2018
Bladzijde 2

Bijbeltekst
In hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze
zonden vergeven, dankzij de rijke genade die God
ons in overvloed heeft geschonken.
-- Efeziers 1:7-8 (Nieuwe Bijbelvertaling)

Muziekproject “Hallo Wereld”
Van 3 tot 13 april is houden we ons jaarlijkse
cultuurproject. Dit jaar staat muziek centraal. We
hebben voor het thema “Hallo Wereld” gekozen.
Elke groep heeft een land gekozen waar ze in deze
periode over gaan werken.
We houden op 11 april een muzikale voorstelling,
voor alle ouders, in het parkgebouw. Deze
voorstelling begint om 18:30 uur. Elke groep zal een
presentatie geven tijdens deze voorstelling.
U hoort te zijner tijd nog meer over het project!

Agenda
19 maart
21 maart
3 -13 april
11 april
20 april

Contactavond
Verkiezingen voor de gemeenteraad
..met een stemlokaal bij ons op school
Projectweek “Hallo Wereld”
Voorstelling parkgebouw (18:30 uur)
Koningsspelen

Schoolfruit

Woensdag: Komkommer (1 voor 5 leerling)
Donderdag: Sinaasappel (1 per leerling)
Vrijdag: Elstar appel (1 per leerling)

Roefeldag Holten
ook in Rijssen?
Roefelen is een Vlaams woord
en betekent ontdekken of
snuffelen. Tijdens een Roefeldag
kunnen
kinderen
van
de
basisschool een kijkje achter de schermen nemen bij
bedrijven, winkels, instellingen en organisaties en daar
waar mogelijk actief meehelpen. Hierdoor maken ze al
jong kennis met allerlei verschillende beroepen,
(vrijwilligers-)werkzaamheden
en
verschillende
activiteiten/hobby’s door bij bedrijven te ervaren, te doen,
te beleven en te ontdekken. De Roefeldagen worden
georganiseerd door lokale Roefelcomités, die meestal
worden gevormd door vrijwilligers of door medewerkers
van jeugdorganisaties, kinderwerk of jongerenwerk.
(Bron: www.roefelen.nl)
De Roefeldag in Holten
In Holten wordt al jarenlang jaarlijks de Roefeldag
georganiseerd door een groep vrijwilligers. De Roefeldag
in Holten valt onder de vlag van ViaVie Welzijn.
Het Roefelcomité in Holten bestaat uit een groepje
mensen (ouders met kinderen op de basisschool) die zich
vrijwillig inzetten voor de organisatie van de Roefeldag in
Holten. Zij krijgen ondersteuning van een beroepskracht
vanuit ViaVie Welzijn. Meer informatie over de Roefeldag
in Holten via www.viaviewelzijn.nl/jeugd-jongeren.
Snuffelen bij de Roefeldag in Holten
Om een Roefelcomité te kunnen starten is ViaVie Welzijn
op zoek naar een groep enthousiaste ouders/verzorgers
of andere geïnteresseerden die het zien zitten om een
Roefeldag in Rijssen te gaan opzetten.
Iedereen die geïnteresseerd is, nodigen we daarom graag
uit bij de Roefeldag in Holten op woensdagmiddag 18 april
vanaf 14.30 uur, om zelf het roefelen eens te ervaren
Aanmelden als geïnteresseerde?
Ben jij geïnteresseerd om mogelijk als vrijwilliger aan de
slag te gaan voor de Rijssense Roefeldag? Wil je als
‘Roefelaar’ meekijken bij de organisatie van de Roefeldag
in Holten en bij de vrijblijvende bijeenkomst aanwezig zijn
over de Roefeldag Rijssen?
Neem dan graag contact op met Patricia van Erven van
ViaVie Welzijn: 0548362755 /vanerven@viaviewelzijn.nl.

