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Afsluiting 50 jarig jubileum
Gisteren hebben we met een
geweldig open huis ons
jubileum afgesloten. We
vonden het een super
gezellige avond. We hebben
veel mensen ontmoet en zijn
erg blij met de grote opkomst. Er was volop
gelegenheid dat we elkaar ook konden ontmoeten.
We genieten nu nog na van de leuke gesprekken! We
willen iedereen bedanken voor het inzenden van
(oude) foto’s en ook voor het delen van verschillende
berichten. Zonder jullie was de avond niet tot deze
mooie invulling gekomen.
De ouderwerkgroep willen we ook bedanken voor de
uitstekend verlopen organisatie van deze avond. Zo
ook een bedankje voor alle koekenbakkers ! Het
was overweldigend.
De foto’s staan inmiddels op de website en de foto’s
uit de fotoroom komen ook binnenkort online!

Formatie 2017-2018
In verband met minder leerlingen in onze wijk
hebben we te maken met een krimp. Deze krimp
zorgt ervoor dat de formatie dit jaar een grote puzzel
was. We hebben net voldoende formatie om 9
groepen te vormen. Met een grote jaargroep in 8 en
een grote jaargroep in 4 hebben we een keuze
moeten maken waar we 2 groepen wilden gaan
maken, omdat een combinatiegroep van 4/8 volgens
ons niet goed werkt.
Uiteindelijk hebben we gekozen voor 2 aparte
groepen 4 en 1 groep 8. We hebben deze keuze
gemaakt omdat:
 De groep 8 in het huidig schooljaar in 2 kleine
groepen is verdeeld (zo konden we dit jaar
veel extra onderwijstijd investeren voor deze
jaargroep).
 Deze leerlingen dit jaar ook 2 middagen in de
week als volledige groep bij elkaar kwamen.

Er in jaargroep 8 ook verschillende grote
activiteiten zijn die we altijd al gezamenlijk
doen.
Omdat we graag wel voldoende aandacht en
begeleiding willen geven hebben we ervoor gekozen
om deze groep extra ondersteuning te geven. Deze
ondersteuning wordt gegeven door Juf Elisabeth
Nijzink. We hebben dus de mogelijkheid om op
verschillende momenten leerlingen extra begeleiding
te geven. Daarnaast worden er ook extra uren ingezet
vanuit de ambulante uren van Juf Ilonka Schotman.
We vragen u begrip voor deze keuze. Mochten er
zaken zijn waar we extra aandacht aan moeten geven
dan horen de groepsleerkrachten dat graag.
Afgelopen dinsdag hebben we in de MR-vergadering
onze formatie voor 2017-2018 als volgt vastgesteld:


Gr
1a
2a
3a
4a*
4b*
5a
6a
7a
8a

Leerkracht
Joyce Ligterink / Leonieke Voortman
Ineke Baan / Leonieke Voortman
Willemien Seppenwoolde / Thea van ’t
Oever
Diny van Heek / Gerdien Santé
Dick Waijerink
Bertus Hofman
Anouk Troost
Hendrie Voortman
Ilonka Schotman / Evelien Averesch

lokaal
1
2
7
8
9
10
11
12
13

* De ouders van de leerlingen van de nieuwe groepen 4 krijgen een mail
met de verdeling.

Jammer genoeg moeten we aan het einde van dit
schooljaar ook afscheid nemen van 2 collega’s. Juf
Henny Paalman en juf Wilma Gerrits gaan met ingang
van het volgend schooljaar lesgeven op de
Constantijnschool in Rijssen. Als team nemen we
afscheid op vrijdagmiddag 30 juni 2017.

Teamscholing
Komende maandag 3 juli hebben we een
teamscholing. De leerlingen zijn dan vrij.
Vriendelijke groeten Team Willem Alexanderschool

