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Bedankt

medio oktober ook volledig hersteld is, zodat ze dan
ook het werk in groep 4a kan oppakken.
Meester Dick Waijerink heeft op de woensdagen
verlof en meester Bertus Hofman heeft 1x in de 2
weken op de dinsdagen verlof. Op deze dagen werkt
juf Susanne Derksen in de groep.
Juf Leonieke Voortman krijgt, als alles goed mag
gaan, in de 2e week zwangerschapsverlof. Haar werk
wordt vervangen door juf Gerinda Voortman.
We zijn blij dat we de vervangingen op deze manier
hebben kunnen regelen.

Even voorstellen
Het schooljaar zit er op. We kijken terug op een
enerverend jaar. Wat is er veel gebeurd en veel
gedaan. We bedanken iedereen voor zijn of haar
inzet. Iedereen een fijne vakantie toegewenst en tot
volgend jaar. Op 4 september begint de school weer!

Bijbeltekst
“Ik ben ervan overtuigd dat hij die dit goede werk bij
u begonnen is, het ook zal voltooien op de dag van
Christus Jezus.”
Filippenzen 1:6

Opbrengst voor Waterputten
Ons waterproject heeft €1221,53 opgeleverd! Het geld
wordt gebruikt voor waterputten in Nepal. We
bedanken iedereen voor zijn of haar bijdrage.

Start nieuwe schooljaar
In het nieuwe schooljaar starten drie invalleerkrachten
vanuit de bovenschoolse invalpool bij ons op scchool.
In groep 4 komt Juf Hannalien Altink op woensdag en
vrijdagmorgen. Ze vervangt juf Gerdien Santé in haar
groepswerk. Juf Gerdien Santé start het schooljaar
met anderhalve dag ib-werk. We verwachten dat ze

Ik ben Hannalien Altink, getrouwd met
Jan-Mark en woonachtig in Wierden.
Naast school sport en lees ik
graag. Aankomend schooljaar zal ik
voor groep 4 staan. Ik ga voor een
aantal weken juf Gerdien
vervangen.Elke woensdag- en
vrijdagmorgen zal ik op school aanwezig zijn. Ik heb er
zin in. Voor vragen of een gezellig kletspraatje, kom
gerust een keer binnenlopen!
Tot ziens, Juf Hannalien
--------------------------------------------------------------------------Via deze weg wil mijzelf graag voorstellen.
Mijn naam is Juf Susanne Derksen en ik zal
komend schooljaar gaan werken op de Willem
Alexanderschool. Op dinsdag, om de
week, naast meester Hofman in groep 5 en op woensdag
naast meester Waijerink in groep 4.
Een aantal van u zal mij misschien al kennen door mijn
invalwerk dit jaar in groep 8.
Ik woon in Rijssen samen met mijn man Frank en onze
twee zoontjes van bijna 4 en 2 jaar oud.
Naast mijn werk vind ik het leuk om creatief bezig te zijn
en gezellige dingen te ondernemen met vrienden en
familie.
Ik kijk uit naar een fijn en goed schooljaar met de
kinderen én met de ouders.
Tot ziens Juf Susanne Derksen
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Afscheid
Deze week hebben we de leerlingen van groep 8
uitgezwaaid. Daarnaast verhuizen Ghassaq en Rimas
Auwni naar de Johan Frisoschool en Mart Harbes
verhuist naar Hilversum. We wensen iedereen alle
goeds en bovenal Gods zegen toe!

Van de TSO
Aan het eind van dit schooljaar kijken we als TSOmoeders terug op een leuk jaar TSO’en. We hebben
veel plezier beleefd samen met de kinderen tijdens
en na het eten, soms was het even zoeken voor we
de groep compleet hadden, vaak doordat sommige
ouders toch nog vergeten waren hun kinderen af te
melden bij de TSO (we hopen dat dit het komende
schooljaar beter zal gaan……even afmelden op
tso@waschool.nl ). Verder graag even doorgeven
tijdens de vakantie periode wanneer uw kind volgend
jaar naar de TSO komt (of het abonnement zo blijft of
misschien gewijzigd moet worden). Ook nieuwe
aanmeldingen zijn welkom, stuurt u even een
aanmeldingsformulier naar tso@waschool.nl (dit
formulier kunt u vinden op de website van
school), liever niet wachten tot de laatste week van
de vakantie. Als er nog moeders zijn die het wel leuk
vinden om af en toe een keertje te komen helpen,
jullie zijn van harte welkom……stuur even een
berichtje naar tso@waschool.nl !

Schoolgids en kalender 2017-2018
Bij de start van het schooljaar ontvangt iedereen de
nieuwe schoolgids en de ouderkalender op papier.
De schoolgids is nu al te downloaden via onze
website en voor de kalender verwijzen we nu alvast
naar de online kalender op onze website.

Welkom
Er komen volgend schooljaar twee nieuwe
verhuisleerlingen bij ons op school. Ze hebben al
kennisgemaakt in de klassen en dat was al heel erg
leuk en gezellig. Isa Hartgerink verhuist van de
Julianaschool naar groep 5 van onze school. In groep
6 komt Nikol Borova. Ze komt van Het Palet uit
Almelo.
We heten jullie en jullie ouders van harte welkom bij
ons op school.

Agenda
24 juli t/m 2 september Zomervakantie
4 september: De school begint om 8.30 uur
6 september 09:00 uur jaaropening
13 september v.a. 19:00 uur informatieavonden

