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Jubileum 50 jaar Waschool
Wat beleven we een prachtig
jubileum met elkaar. Afgelopen
maandag zijn we met een viering
begonnen. We hebben geluisterd
en gezongen. De muziek werd
begeleid door eigen leerlingen en wat deden ze dat
knap!
Aan het einde hebben we op het plein een prachtige
50 gemaakt!

Tussendoor zijn er in de groepen verschillende
activiteiten geweest. Zo hebben de leerlingen uit
groep 1 en 2 op woensdag meegedaan aan een
project “muziek met water”.

Donderdag hebben we de waterspelen gehouden. De
zon straalde ons tegemoet en we hebben tussen de
middag genoten van heerlijke pannenkoeken. Mede
mogelijk gemaakt door heel veel ouder(s) en opa’s en
oma’s. Super bedankt daarvoor 

Op dinsdagmorgen zijn we naar een voorstelling van
Dolf Moed geweest. Wat was dat een geweldig feest!
Het parkgebouw zat vol met enthousiaste leerlingen,
leerkrachten en chauffeurs!! Het was in 1 woord
geweldig.
29 juni is de slotavond van ons jubileum. We hopen
heel veel mensen te ontmoeten. U bent welkom
vanaf 18:30 uur tot en met 21:00 uur. U kunt de
school bezichtigen. In het speellokaal, computerlokaal
en de teamkamer kunt u (oude) foto’s bekijken. De
leslokalen zijn in het kader van het thema “Water”
ingericht. Het TSO-lokaal is deze avond onze
fotoroom. Hier kunt u een leuke foto laten maken.
Buiten kunt u koffie / thee / ranja drinken met iets
lekkers erbij….
Om 19:30uur wordt iedereen buiten verwacht in
verband met een verrassing. Na deze verrassing
krijgen alle leerlingen van de school een cadeau als
aandenken voor dit jubileum!
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27 juni begint school om 09:30
Op dinsdag 27 juni doet onze school mee aan de
landelijk georganiseerde prikactie
https://www.pofront.nl/.
U bent hierover vorige week via een brief
geïnformeerd. De school begint om 09:30 uur. Er is
vanaf 09:15 uur pleinwacht.

Formatie 2017-2018
27 juni bespreken we in de mr-vergadering de
formatie voor 2017-2018.
Het is de bedoeling dat we op 30 juni alle ouders
informeren over de formatie voor volgend schooljaar.

Laat uw fiets wassen voor een goed
doel!
WAT: We gaan fietsen schoon maken in onze eigen
wasstraat.
WANNEER: dinsdag 27 juni
PRIJS: 5 euro
WIE GAAN HET DOEN: groep 7B
TIJD: 13.00 - 14.00
WAAROM: Voor de actie Stichting Rijssen-Holten
voor Nepal, we zamelen geld in voor een
watertappunt in Nepal, zodat de kinderen op school
schoon drinkwater krijgen.
WAAR: bij de Willem Alexanderschool in Rijssen

Agenda
27 juni

prikactie, de school begint om
09:30 uur.
27 juni
MR vergadering
28 juni
Algemene Ledenvergadering PCPO
29 juni 18:30uur jubileumfeest
30 juni/ 3 juli
Alle leerlingen vrij
7 juli
Schoolrapport
17 juli
13.00 uur Musical voor genodigden
18 juli
13.00 uur Musical voor genodigden
19 juli
Afscheid groep 8
21 juli
Laatste schooldag
24 juli t/m 2 september Zomervakantie

De “oude” Alexanderschool

