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Pasen

zaten allemaal ouders aan de kant die controleerden
of wij het wel goed deden. Donderdag hadden wij het
theorie examen. We kregen allemaal een boekje waar
je 20 vragen in moest maken. Je mocht maar 7 fouten
maken. We vonden het best spannend, maar we
hebben goed nieuws! Iedereen is geslaagd en volgend
week krijgen we allemaal onze diploma`s. Lisanne
heeft nul fouten bij het fietsen en nul bij het theorie
examen ze is dus met lof geslaagd. Dat is best wel
bijzonder, want dan mag je naar de burgermeester.
Vrijdagmorgen 7 april zijn wij op de fiets naar de
Reggehal geweest. Daar stond een vrachtwagen en wij

Verkeersbrigadiers
Dringende oproep:
Indien er geen nieuwe ouders komen om te
brigadieren aan de Welleweg (op dinsdagmorgen of
maandagmiddag) zijn we genoodzaakt om de
maandagmiddag (in verband met een ruiling) op te
heffen. Er zal dan op dat moment geen brigadier
staan.

Schoolfruit
Dit is de laatste week dat we
gratis schoolfruit krijgen.
Dinsdag 11 april
Woensdag 12 april
Donderdag 13 april

Radijs
Banaan
Appel

Verslag verkeersexamen groep 7
Afgelopen week zijn wij in groep 7 druk geweest met
het verkeersexamen. We zijn voor de kerstvakantie al
begonnen met oefenen voor deze week. We hebben in
examenboekjes van vorig jaar gewerkt, op het bord en
op allerlei computersites. En het heeft goed geholpen!
Dinsdag hebben wij het verkeersexamen gefietst. Er

mochten daarin. Er was een man die liet filmpjes zien
die hij en zijn collega’s zelf hadden gemaakt. Hij stelde
wat vragen aan ons over de filmpjes. Later kwam een
andere groep en gingen wij buiten kijken naar een tv
en op die tv zag je wat de chauffeur ook zou zien.
Toen kon die man de dode hoeken echt goed laten
zien bijv. dat hij eerst van het midden van trailer naar
voren liep en dat hij zei :” kijk nu kan je mij op de tv
zien dus de chauffeur zou mij ook kunnen zien.” Hij
liep verder en zei:” nu kunnen jullie mij niet meer zien
op de tv dus de chauffeur zou mij ook niet kunnen
zien. Toen gingen we weer naar school. Het was een
hele leuke week!

Groetjes Fay en Nina
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Verslag schoolvoetbal

Koningsspelen

Hallo allemaal
Groep 8 deed woensdag 22 maart en woensdag 5
april mee met het Rijssense schoolvoetbaltoernooi bij
Excelsior31 en Sportclub Rijssen. Dit was de
finaleronde. We hebben 4 wedstrijden gespeeld. De
laatste hebben de jongens gewonnen en daarom zijn
we geëindigd op een 7e plek. Het was een supergaaf
toernooi.

Groetjes van Mark en Daniël uit groep 8

Hallo mensen
Dit is de nieuws brief van de Willem Alexander
School. Wij deden mee met schoolvoetbal bij
Excelsior 31. De eerste wedstrijden waren op
woensdag 22 Maart. De laatste wedstrijden waren
deze woensdag 5 April. De meiden zijn helaas 8ste
geworden. De leukste wedstrijd vond ik wel tegen de
Constantijn School. Dat was de beslissende wedstrijd
voor de 8ste of 7de plaats. Helaas hadden we die
verloren maar we hebben wel plezier gehad.

M.V.G. Puck de Moor

Op 21 april vinden wederom de koningsspelen plaats.
Met de leerlingen van de groepen 1 tot met 6 gaan
we hier bij school de koningsspelen vieren. We zijn
nog op zoek naar ouders die ons hierbij willen
helpen. Wie wil ons bij school (voor groep 1 tot en
met 6) deze morgen helpen? U kunt zich opgeven bij
juf Ilonka Schotman (i.schotman@waschool.nl)

Agenda
12 april

Paasviering groep 3 en 4 in de
hoeksteen met ouders
13 april
Tussen de middag paaslunch op
school. Alle leerlingen zijn om 14:00
uur vrij.
14 april
Goede Vrijdag
16 april
1e Paasdag
17 april
2e Paasdag
14 t/m 17 april Paasvakantie
18 t/m 20 april Eindtoets groep 8
19 april
gebedsgroep
21 april
Koningsspelen
24 /28 april
Meivakantie
27 april
Koningsdag
5 mei
Bevrijdingsdag (leerlingen vrij)
8 mei
Leerlingen vrij in verband met
teamscholing.

