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Themaweek

Schoolschaken

Komende zondag wordt de themaweek afgerond met
themadiensten in de kerken in Rijssen.
Wij kijken terug op een gave week met boeiende en
inspirerende verhalen uit het Bijbelboek Esther. We
hebben veel gezongen en ook geknutseld over het
onderwerp: “De redding wordt een feest”.
Onze werkstukken worden opgehangen in de Open Hof.
De dienst begint komende zondag om 10:00 uur, de
voorganger is mevrouw D. Beuving. Iedereen is van
harte welkom. Het thema in de dienst is: “God is
dichterbij dan je denkt.”
De collecte is voor de Zoa vluchtelingenhulp. Komende
maandag kunnen de kinderen ook nog geld meenemen
voor dit goede doel.

Vorige week woensdag
hebben Dinanka, Ruben,
Tom en Florent namens
onze school geschaakt. Bij
het kampioenschap van
Rijssen-Holten eindigden onze schakers op een 4e plek.
Het was een gezellige middag en het was ook erg leuk en
fijn dat we heel veel toeschouwers konden
verwelkomen. Goed gedaan hoor!!

Website http://waschool.nl
We hopen dat we met elkaar, ook na deze themaweek
het refrein van het themalied kunnen blijven zingen:
God zal steeds zijn Israël bewaren.
God de Heer is altijd trouw geweest.
Dat heeft Esther later ook ervaren,
want Gods redding wordt het Purimfeest!

Personele zaken
Meester Hendrie Voortman werkt alweer
ruim 6 weken bij ons in groep 8. Hier stelt hij
zich nog even voor.
Hallo allemaal! Begin januari ben ik officieel
begonnen in groep 8a op de Willem
Alexanderschool. Mijn naam is Hendrie
Voortman. Ik ben 28 jaar oud en getrouwd met Corine.
We wonen met veel plezier in Rijssen. Ik ben vol
enthousiasme gestart met mijn nieuwe groep. Het was
een goede kennismaking en daarna hebben we een gave
periode gehad. Mocht je vragen hebben, spreek mij dan
gerust een keer aan.
Vriendelijke groeten meester Hendrie Voortman.

Er komen geregeld vragen over onze vernieuwde
website. De komende periode geven we via de WAweek
informatie over het werken met onze nieuwe website.
Wist u dat we ook een app hebben van onze websit?. De
app kunt u o.a. downloaden via de google playstore of
via de IOS store. Via de app kunt u ook onze laatste
nieuwsberichten e.d. bekijken.
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Schoolfruit
Volgende week is er geen schoolfruit. Dit in verband
met de gespreide voorjaarsvakanties in Nederland. Na
de vakantie komt er weer schoolfruit. Op woensdag,
donderdag en vrijdag graag zelf fruit meegeven aan de
kinderen.

Schoolfotograaf
Op donderdag 10 maart komt de schoolfotograaf bij
ons op school. De schoolfotograaf maakt deze dag
tijdens de lesuren een portretfoto van elke leerling, een
groepsfoto van elke groep en een broertje/zusje foto
van schoolgaande kinderen.
U krijgt ook de gelegenheid voor een gezinsfoto, tussen
de middag v.a. 12:45 uur t.m. 13:30 uur en ’s middags na
schooltijd tot en met 16:00 uur.
U kunt dan gewoon komen en aansluiten in de rij van
wachtende gezinnen . De foto’s worden gemaakt in
het speellokaal (lokaal 0).

Rapporten
Vandaag hebben de kinderen het rapport mee gekregen.
In het schoolrapport staat een cijfer of lettercode die
gegeven is door de leerkracht voor de afgelopen
periode. Bij becijfering maken we onder andere gebruik
van de gemaakte lessen en van de methodegebonden
toetsen. De werkhouding en het gedrag beoordelen we
naar aanleiding van onze observaties van (en contacten
met) de leerlingen. Voor de leerlingen van de groepen 3
tot en met 8 hebben we ook de CITOscorekaarten voor
Rekenen, Spelling, Begrijpend Lezen en Technisch Lezen
(AVI en DMT) meegegeven. De scores die hier zijn
behaald zijn landelijk genormeerd. Met vragen over het
rapport kun u altijd terecht bij de leerkracht.
Bij het rapport ontvingen de leerlingen ook het briefje
met het tijdstip voor het 10minuten gesprek.
Wij zien uit naar constructieve gesprekken om zo het
onderwijs voor “onze” kinderen op maat en in goed
overleg te geven.

Voorleeswedstrijd
Afgelopen woensdagavond heeft Esmee ter Braak, onze
schoolvoorleeskampioen, voorgelezen bij de
kampioenschappen van
Rijssen-Holten. Ze heeft
ontzettend mooi
voorgelezen, maar ging
helaas niet door naar de
volgende ronde.
Het was een mooie avond!

Na deze foto-dag worden de foto’s verwerkt door de
fotograaf. Dan worden via de school (per kind/gezin) de
inlogkaarten voor www.mijnschoolfotowinkel.nl
uitgedeeld. U kunt dan zelf inloggen en (eventueel) een
bestelling plaatsen. De bestelde foto’s e.d. worden dan
bij u thuis bezorgd.

Brigadieren
Volgende week heeft de Brekeldschool vakantie. Het is
de afspraak dat we dan met eigen brigadiers gaan
brigadieren.
Dit is een herinnering voor onze brigadiers.

Voorjaarsvakantie
Nog 1 week en dan is het voorjaarsvakantie.
De vakantie begint op vrijdag 26 februari voor groep 1
tot en met 4 om 11:30 uur en voor groep 5 tot en met 8
om 15:30 uur.

