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Pasen (gedicht van Jaap Zijlstra)

Ouder gezocht voor de MR

Opstanding is een groot woord,
ik probeer het kleiner te zeggen,
schaal één op tienduizend.
Opstanding is wakker worden
en de lijsters preken van de daken
en de raven van de kansels:
Jezus leeft !
Opstanding is Luther
die er niet meer tegenop kon
en met grote letters
op de spiegel schreef,
dwars door zijn eigen
mismoedig gezicht:
Vivit ! Hij leeft !
Opstanding is een berm vol bloemen,
een beek vol leven,
beter geen vogel in de hand
en tien in de lucht.
Opstanding is de grafsteen
van Martin Luther King
en daarop de letters:
God zij dank,
ik ben eindelijk vrij.
Opstanding is een wonder,
een verwondering,
een schaterlach, de hoeken
van je mond krullen om
van zoveel licht
na zoveel waarom.

Voor Johanna Hazelhoff zit de periode in de MR er
op. Daarmee ontstaat er een vacature voor een
nieuwe ouder in onze MR. Onze
medezeggenschapraad (MR) bestaat uit 3 ouders en
3 leerkrachten. In de MR bespreken we allerlei zaken
die te maken hebben met het onderwijs en onze
Willem Alexanderschool. De MR geeft o.a. ook advies
en beslist mee over verschillende beleidszaken.
U kunt zich kandidaat stellen door uw motivatie te
versturen naar mr@waschool.nl. Bij meerdere
kandidaten krijgen alle ouders van de school de
mogelijkheid om te kiezen.
Voor meer informatie over het werk van de MR kunt
u contact opnemen met onze voorzitter, Johanna
Hazelhoff (j.hazelhoff@riskchanger.nl) of met de
secretaris van de MR, Juf Henny Paalman
(h.paalman@waschool.nl). U kunt zich kandidaat
stellen tot en met donderdag 4 mei.

Juf Gerdien Santé
We zijn dankbaar dat we kunnen melden dat Juf
Gerdien Santé op therapeutische basis weer
begonnen is met werkzaamheden bij ons op school.
Voorlopig zal ze voornamelijk op de dinsdagen en
donderdagen van 09:00 uur tot en met 11:00 uur de
leerkrachten ondersteunen bij het werk in de groep.
Daarbij zal ze ook incidenteel leerlingen
ondersteunen. Voor zorgvragen vanuit de ouders
blijven de leerkrachten de contactpersonen. Ten
aanzien van externe contacten en ib begeleiding
coördineren Juf Ilonka Schotman en Meester Jan
Willem Lingeman.
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Opgave avond4daagse
De avond4daagse is dit jaar van
dinsdag 13 juni tot en met vrijdag
16 juni. Ook dit jaar zijn er enkele ouders van school
die de inschrijving en deelname willen coördineren.
Afgelopen week hebben alle leerlingen een formulier
voor de inschrijving meegekregen naar huis.
U kunt dit formulier inleveren voor 22 april 2017.
Deelname aan de avond4daagse is vrijwillig en op
basis van eigen verantwoording.

Lammetjesdag
Op 17 april (tweede paasdag) organiseert de stichting
Schaapskudde Hof van Twente, in samenwerking met
Staatsbosbeheer en IVN, haar traditionele
lammetjesdag bij de informatieboerderij 'n Witten in
het natuurgebied 'De Borkeld' bij Markelo.
* Van 11:00 tot 15:00 uur.
* Gratis toegang.
* Knutselen en eieren zoeken voor de kinderen
* Lammetjes adoptie voor €25,* Koffie/thee/ranja verkrijgbaar voor een vrije gift

Agenda
21 april
24 t/m 28 april
27
april
5
mei

Koningsspelen
Meivakantie
Koningsdag
Bevrijdingsdag, alle leerlingen vrij!

Teken en andere beestjes
Het is weer tijd om lekker buiten te spelen! Daarom is
er nu weer volop aandacht voor de teek en de
eikenprocessierups. Ook op school ontvingen wij hier
informatie over.
In het kort: teken kunnen besmet zijn met de lymebacterie, zij kunnen deze besmetting op mensen
overbrengen. Daarom is het ontzettend belangrijk om
te controleren of er teken op het lichaam zitten (ze

zijn zo klein dat je ze bijna niet
kunt zien). De teek z.s.m.
weghalen met een puntig pincet.
Half mei krijgt de
eikenprocessierups brandharen, wanneer mensen
daarmee in aanraking komen kunnen vervelende
klachten ontstaan. Probeer contact hiermee te
vermijden.
Op de volgende site leest u hierover uitgebreide
informatie:
https://www.ggdtwente.nl/home/leefomgeving/beestj
es-in-de-natuur

Brigadier Welleweg
De brigadierspost aan de Welleweg is inmiddels weer
volledig bemenst. Onze dank is voor de ouders die
zich hiervoor elke dag weer inzetten!!

Oranjedienstcommissie.
Op 30 april 2017 zullen de oranjedagen 2017
afgesloten worden met een bezinningsmoment in de
feesttent. Het vijfjarige bestaan wordt gevierd met
zo’n 500 bezoekers, jong of oud met ieder hun eigen
achtergrond en verhaal. Het belooft weer een mooie
samenkomst te worden waarbij we ons verbonden
voelen door de Ene die ons allen bindt.. Het thema
van dit jaar is LEVE(N)DE KONING. Diverse
(gelegenheids)koren, drie kinderkoren van onder
andere de Johan Friso school, dominees en overige
kerkgangers verlenen hun medewerking. De
samenkomst wordt gekenmerkt door haar
laagdrempelige karakter en ruime aandacht voor
muziek en (samen)zang. De entree is gratis, er wordt
een collecte gehouden voor stichting Run 2 Heal!
Iedereen is welkom vanaf 14.30 uur (aanvang 15.00
uur). We hopen iedereen de ontmoeten op 30 april
aanstaande.
De Oranjedienstcommissie.

