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Start van het schooljaar
We zijn het jaar goed gestart, gelukkig met alle kinderen weer gezond en wel op school. We missen wel een paar collega’s.
Allereerst Marianne die zelf de eerste dag van het schooljaar erg miste. Marianne heeft een pittige zomer achter de rug en is
deze weken aan het uitrusten en aansterken. We blijven in nauw contact met haar. Huib heeft zijn groep voorbereid, maar
heeft in de eerste schoolweek een pittige griep gekregen waarvan hij nog herstellende is. Mirjam is deze zomer twee keer
geopereerd, knapt nu op en zal de komende weken steeds meer op school aanwezig zijn.
We hebben voor Huib vervanging kunnen vinden: Jasper van der Burgh en Noa de la Fuente (zij gaat werken in groep 7a,
zodat Monique F. in groep 8a kan werken). Mirjam wordt vervangen door onze vaste invalkracht voor schoolassistenten:
Katja Stevens.
Monique van Dijk heeft vandaag afscheid genomen van haar klas en collega’s en gaat met zwangerschapsverlof.
In de nieuwsbrief van 20 juli hebben we u al gemeld dat Yanthe zwanger is. Zij gaat vanaf de kerstvakantie met verlof. Zij zal
niet de enige zijn, want ook Annemiek is zwanger en gaat in dezelfde periode met verlof.
Karlijn Dalhuizen, gymleerkracht voor een dag, heeft een andere baan gevonden. Abdel Lazar werkt voortaan op maandag bij
ons en geeft gymles aan de groepen 3, 4 en 8.
In onze school zijn ook dit jaar weer stagiairs aanwezig. Wij heten Nancy (LIO), Silvana en Amber (derde jaars), Cornelise en
Fabiënne (1e jaars) vanuit de PABO, Amber als onderwijsassistente in opleiding en Tessa als stagiair pedagogiek van harte
welkom bij ons op school. Wij hopen dat jullie goede ervaring kunnen opdoen bij ons en wij ook van jullie kunnen leren!

Het begeleidingsteam
Graag willen we u wat verder infomeren over het begeleidingsteam op de Willem-Alexanderschool en wat het
begeleidingsteam precies doet.
Wie zitten er in het begeleidingsteam?
Ineke Matthesius
intern begeleider groep 1-2
Specialist jonge kind
Annemiek Merckx
intern begeleider groep 3-4
Taalspecialist
Sabine Wirz
intern begeleider groep 5-6
Rekenspecialist
Mariëlle Buskermolen
intern begeleider groep 7-8
Gedragsspecialist
De taal-, reken- en gedragsspecialisten kunnen naast hun taak als IB-er betrokken worden bij kinderen waar vragen zijn op
het gebied van hun specialisme.
Wat doet het begeleidingsteam?
De belangrijkste taken zijn het ondersteunen van de leerkracht met leerlingen die extra zorg in de groep nodig hebben en het
volgen van deze leerling zolang hij/zij bij ons op school zit. In het organiseren van zorg heeft het begeleidingsteam een
coördinerende rol. Het begeleidingsteam heeft elke twee weken met elkaar overleg. In dit overleg bespreken wij hulpvragen
van leerkrachten, bekijken wij hoe we de begeleiding op de Willem-Alexanderschool kunnen optimaliseren en hoe het gaat
met de leerlingen die extra zorg nodig hebben.
Wat betekent dit voor u als ouders?
Voor u als ouders is de leerkracht het aanspreekpunt als het om uw kind gaat. Het kan zijn dat de leerkracht bij u aangeeft
dat zij over bepaalde hulpvragen in overleg gaat met de intern begeleider van zijn/haar groep. Het is ook mogelijk dat de
intern begeleider of de specialist bij één of meerdere gesprekken met u en de leerkracht aanwezig is.
Voor vragen zijn wij altijd beschikbaar. Schroom niet om bij ons binnen te lopen.

Vervangingen
Wanneer leerkrachten afwezig zijn door ziekte of verlof zoeken wij naar vervanging. Een aantal jaren geleden waren er
voldoende invalkrachten beschikbaar waardoor wij 's morgens enkel hoefden te bellen naar de invalpoule en een uur later
een leerkracht voor de klas hadden. Door de krapte op de arbeidsmarkt is dat nu niet meer zo. De invalpoule is nagenoeg
leeg en ook uitzendbureaus kunnen ons niet helpen aan onderwijskundig personeel.
Vanuit de stichting wordt hard gewerkt om laatste-jaars studenten aan ons te binden door het bieden van goede begeleiding
en prettige contracten. Daarnaast is er een voortdurende activiteit in netwerken om leerkrachten naar ons toe te trekken.
Op deze wijze zijn er vooralsnog een paar (bijna afgestudeerde) leerkrachten beschikbaar voor langdurige inval.
Voor de scholen betekent dit het volgende:
Wanneer een leerkracht één dag tot een week afwezig is zorgen wij binnen het team voor de vervanging. Al het ambulante
personeel (MT en BT) en leerkrachten die nog extra uren willen werken worden ingezet om dagen of dagdelen in te vallen.
Onze onderwijsondersteuners, Sarah en Jeannette, hebben de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan in het aansturen van
klassen. Onder inhoudelijke begeleiding van de (duo-)leerkracht en/of ambulante leerkracht die in de buurt aanwezig is,
worden ook zij ingezet om groepen les te geven.
Als meerdere leerkrachten afwezig zijn kan de situatie ontstaan dat een groep opgedeeld moet worden en kinderen in
groepjes in andere klassen hun werk maken. Of dat ik u een mail stuur, de situatie uitleg en u vraag om uw kind een
dag(deel) thuis te houden. Natuurlijk een zeer ongewenste situatie, maar wanneer wij tot zo'n maatregel overgaan is de
nood hoog.
Zijn leerkrachten meer dan een week afwezig, dan proberen we met inzet vanuit de poule een stabiele vervanging te
organiseren. Soms is het nodig om intern met een leerkracht te schuiven.
Op dit moment hebben wij twee enthousiaste vervangers in de school, beide studenten die op één vak na de PABO hebben
afgerond. Jonge mensen die wij met open armen ontvangen en alle kansen willen bieden om binnen de stichting te blijven
werken. We hebben ze de komende jaren hard nodig.

Staking
Op 5 oktober is de school gesloten. De leerkrachten staken die dag door het werk neer te leggen voor vermindering van de
werkdruk en een beter salaris.

Schoolfotograaf
De schoolfotograaf komt op dinsdag 26 september voor de klassen van het hoofdgebouw en op 3 oktober voor de kinderen
van de beide dependances. OP 8 november komt de schoolfotograaf op school om foto’s te maken van broertjes en zusjes
samen. Vanaf woensdagmorgen 18 oktober kunt u zich op het hoofdgebouw inschrijven voor de broertjes-zusjes foto.
Ten opzichte van het vorige schooljaar heeft de fotograaf zijn bestel- en betaalwijze aangepast. U kunt straks de foto’s via
een website bekijken, bestellen en betalen met ideal.

Kinderpostzegelactie
Groep 7 zal vanaf woensdag 27 september met kinderpostzegels langs de deuren lopen. Kinderen verkopen graag en alle
scholen in de omgeving doen mee. U krijgt een stickertje aangeboden dat u op de deur kunt plakken als u al iets heeft
afgenomen. Kinderen zullen dan in principe niet meer aanbellen.

Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek 2017 loopt van 4 tot en met 15 oktober 2017. Wij starten op maandag 2 oktober al zodat we genoeg
tijd kunnen besteden aan lezen. Het thema dit jaar is: Griezelen. Gruwelijk eng! Bij ons op school leggen we nadruk op
griezelen vanuit sprookjes, kriebel-spannende beestjes en andere kind-eigen griezeligheden. Horror en fantasy laten we over
aan een oudere leeftijdsgroep die onze school niet meer bezoekt.
In iedere groep zal op eigen niveau extra aandacht gegeven worden aan het plezier van lezen. Via Klasbord houden we u op
de hoogte van de activiteiten in de klas van uw kind.

Oudergesprekken groep 1-7
Donderdag 12 en dinsdag 17 oktober houden we oudergesprekken. U spreekt die middag/avond met de leerkracht over de
eerste ervaringen van uw kind in de nieuwe groep en de leerstof die uw kind krijgt aangeboden. Het is een gesprek waarin
wederzijdse ( van u en van de leerkracht(en)) verwachtingen kunnen worden uitgesproken.
Alie Verlaan zal een schema maken voor alle leerkrachten. Mocht u op één van beide avonden niet kunnen, dan kunt u uw
voorkeursdag tot uiterlijk vrijdag 29 september a.s. mailen naar administratie@walexanderschool.nl onder vermelding van
voor- en achternaam en groep van uw kind(eren). Zij houdt hier dan zoveel mogelijk rekening mee tijdens het inplannen.

Herfstvakantie
De herfstvakantie is van maandag 23 t/m vrijdag 27 oktober 2017.
De kinderen van groep 1-4 hebben hierna een extra vrije week van maandag 30 oktober t/m vrijdag 3 november.

GGD groep 2
Ieder jaar komen verpleegkundigen van de GGD op school voor een screening (gewicht, lengte, ogen en oren) bij kinderen
van +/- 5 jaar. Ouders/verzorgers waarvan de kinderen dit jaar aan de beurt zijn hebben via de leerkracht al een uitnodiging
ontvangen.

Bezoek Artis groep 3
Als afsluiting van het project Dieren gaan we op maandag 9 oktober met de bus naar Artis. De schooltijden zijn niet
veranderd, behalve dat de kinderen tussen de middag niet naar huis gaan.
Uw kind heeft het volgende nodig om er een geslaagde dag van te maken:
 pauzehapje: drinken en iets te eten
 brood en drinken voor de lunch
 plastic tas (om op te zitten)
 eventueel een klein snoepje om uit te delen in het groepje
En verder:
 houdt u rekening met de weersverwachting: eventueel regenkleding en/of een warme trui aan of mee
 maak de rugzak van uw kind niet te zwaar; de kinderen lopen hiermee de hele dag door Artis
 geen geld!
Voor het bezoek aan Artis hebben wij ouders nodig om de kinderen te begeleiden. U kunt zich opgeven bij de leerkracht.

Run voor Kika
Op 1 oktober wordt in het Amsterdamse Bos de Kikarun gelopen. Onze school en de Onderwijsgroep Amstelland
ondersteunen deze sponsorloop van harte.
Jullie kunnen door mee te doen aan de Kidsrun KIKA helpen, een Stichting die hard werkt om het leven van jonge
kankerpatiëntjes te verbeteren.
Je inschrijfgeld komt ten goede aan onderzoek naar kinderkanker. Wij hopen dat heel veel kinderen van onze scholen mee
gaan lopen.
Je doet toch ook mee? Schrijf je in op runforkika.nl/amsterdam

Bericht vanuit de TSO
Door Caroline Rink

Ons team is gemotiveerd en energiek begonnen aan een nieuw schooljaar. Inmiddels in het bezit van het certificaat van de
Kanjertraining staan we klaar om de kinderen te begeleiden tijdens de lunch, bij het buitenspelen en het “bewegen in de
gymzaal”. Geassisteerd door een enthousiaste medewerker van de BSO KinderRijk hopen wij van de lunchtijd een veilig en
gezellig uurtje te maken. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen kunnen genieten van hun gezonde! lunch, waarna de
kinderen van de onderbouw heerlijk buitenspelen. De midden- en bovenbouw hebben meer mogelijkheden. De kinderen
kunnen tekenen en lezen in één van de lokalen, buitenspelen op het schoolplein of bij mooi weer ravotten in het
avontuurlijke. Bij toerbeurt maken de midden- en bovenbouwgroepen gebruik van de gymzaal voor een leuk balspel of er
wordt gevoetbald op het kunstgrasveld.
Mocht u vragen of suggesties hebben neemt u gerust even contact met ons op.
Caroline Rink, TSO-coördinator, tel. 06-44942033

Nieuws van de Gezondheidsouders
Sinds vorig schooljaar is een aantal moeders van kinderen op de WAS actief als Gezondheidsouders. Samen met leerkracht
Marjolein Streefland (coördinator midden- en bovenbouw) willen wij de aandacht voor goede voeding en beweging
stimuleren voor de kinderen op de WAS. Dat doen wij door ideeën aan te dragen (bijv. de buitenlesdag in april van dit jaar)
en door concrete activiteiten.
Enkele maanden geleden hebben wij een Gezonde Traktatie-map gemaakt. Die map is bedoeld om ouders op ideeën te
brengen voor gezonde traktaties. De map staat in het hoofdgebouw op de kast naast de bar in de centrale hal. In de
dependance staat de map op de 1e verdieping op een tafeltje naast de grote tafels. Maak daar graag gebruik van! Ook de
leerkrachten waarderen het als uw kind gezond trakteert.
Recent hebben wij bij de WAS het idee aangedragen mee te doen met EU-schoolfruit. Marjolein heeft de WAS, na overleg
met de leerkrachten, ingeschreven en het wachten is nu op het bericht of de WAS is ingeloot. Als dat zo is, dan krijgen alle
kinderen twintig weken lang gratis fruit en groente en is er ook meer aandacht voor in de lessen! Dus we duimen dat we
worden ingeloot!
In een volgende WASlijn zullen wij meer vertellen over onze plannen voor dit schooljaar. Heb je vragen, opmerkingen of
suggesties, spreek één van ons aan of mail naar gezondheidsouders@gmail.com We sluiten traditiegetrouw onze update af
met een lekker en gezond recept!
Groene smoothie/”draken smoothie” (2 personen)
Ingrediënten:
250 gram ananas, 1 banaan, 100 ml kokosmelk,
200 gram spinazie, 200 ml water
Instructies:
1. Schenk 100 ml kokosmelk in een glas en vul het aan met water. Doe dit in de blender.
2. Voeg vervolgens de spinazie toe. Soms kan het handig zijn om eerst de helft van de spinazie toe te voegen en dat eerst te
blenden en dan pas de volgende helft toe te voegen.
3. Schil de banaan en voeg deze toe aan de spinazie.
4. Voeg 250 gram verse stukjes ananas toe.
5. Zet de blender aan en blend het geheel tot een egale groene smoothie.
6. Klaar is je spinazie banaan ananas kokosmelk smoothie. Drink smakelijk!

Nieuws van de activiteitencommissie (AC)
Door Charlotte Poldervaart, voorzitter AC

Dit jaar is de AC ook weer van start gegaan. We zijn allemaal uitgerust na deze prachtige zomer en hebben zin om er weer
een mooi jaar van te maken voor onze kinderen! De eerste vergadering hebben we inmiddels gehad. Deze vergadering legt
elk jaar de basis voor de rest van het jaar. Alle activiteiten zijn op een rijtje gezet en in agenda's genoteerd.
Het lijkt me goed om eens uit te leggen hoe wij als AC het jaar doorlopen:
We vormen werkgroepjes binnen de AC, elk werkgroepje bestaat uit een aantal AC-leden, die samen met school in overleg
gaan en de voorbereidingen gaan starten voor verschillende activiteiten. Ik neem de Kerst als voorbeeld. School heeft 'de
kerstcommissie', waar het werkgroepje 'Kerst' van de AC mee samenwerkt. Er wordt gesproken over versieren van de school,
over een eventueel presentje wat voor de kinderen gekocht gaat worden, over de jaarlijkse warme chocomel en koffie en
thee die buiten op het plein bij de Meent geschonken wordt, over het uitdelen van de kerstbomen, zijn er nog genoeg
ballen? Alle lampjes nog heel van de verlichting? Zo wordt er gebrainstormd en tot goede ideeen gekomen. Er wordt
gesproken over budget, over verdeling van de taken en wat al niet meer.
Zo hebben we dit voor veel activiteiten die voor onze kinderen verzorgd gaan worden. Als de activiteit voorbij is, evalueren
we deze en schrijven punten op voor het volgende jaar.
Waarschijnlijk heeft u bij de informatieavond de lijst van de AC zien liggen, waar we vragen of u ons wilt helpen. We hopen
natuurlijk op veel aanmeldingen, zodat we voor alle festiviteiten genoeg enthousiaste ouders hebben die kunnen helpen, bij
uitvoering of voorbereiding: net wat u zelf leuk vindt!
Naast dit alles is onze penningmeester druk bezig geweest met het afsluiten van het boekjaar van het vorige schooljaar en
met het maken van de begroting voor het aankomend schooljaar. We zijn bezig een datum uit te zoeken om deze cijfers met
u te delen, zodat het voor u ook inzichtelijk is waar uw ouderbijdrage naartoe gaat.
Kortom: we zijn er weer! En we hebben er zin in!!!

Nieuws van de natuurouders
Natuurouder worden. Doen!
De natuuroudergroep biedt een kans om op een leuke manier betrokken te zijn bij de school van je kind(eren). Onder
schooltijd met de klas van je eigen kind op ontdekking gaan in de wondere wereld der natuur. Samen leuke proefjes doen, een
inkijkje krijgen in de wereld van je kind, waar je normaal niet bij bent...
Lees gauw verder; de natuuroudergroep van de Willem-Alexanderschool is heel blij met jouw hulp!
Natuuroudergroep
De huidige groep bestaat uit ca. 10 enthousiaste ouders, verdeeld over de onder- en bovenbouw. Wij proberen onze
activiteiten te verbinden met de lessen van de groepen 1 /tm 8. Vooral bij de onderbouw (groep 1 t/m 4) hebben we meer
ouders nodig, omdat de kinderen uit deze groepen nog niet zelfstandig kunnen werken.
Activiteiten
Globaal zijn de activiteiten te verdelen in ontdekkisten en natuurpaden. Met de ontdekkisten leren de kinderen aan de hand
van kleine proefjes meer over een specifiek thema zoals water, geluid, zintuigen als smaak en geur, spiegels, geluid, luchtdruk
etc. Met de natuurpaden ga je echt met de kinderen naar buiten, in de omgeving van de school. De ene keer is het een
speurtocht naar kabouters met verschillende opdrachten. Een andere keer ga je langs het slotenpad op zoek naar
waterplanten- en dieren. Bij de activiteiten worden de kinderen in kleine groepjes door de ouders begeleid. In overleg met de
leerkrachten worden de activiteiten gepland.
Seizoenstafels
Per seizoen wordt in de onderbouw een seizoenstafel gemaakt. Aan de hand van zelf gekozen thema’s wordt voor kinderen
het seizoen op een inspirende wijze uitgebeeld. Kinderen kunnen veel zien, voelen, ruiken aan deze tafels.
Meedoen
Concreet bestaat het programma voor de onderbouw uit ca 4 activiteiten per jaar, verspreid over het schooljaar. De
verschillende ontdekkisten en het materiaal voor de natuurpaden zijn direct te gebruiken. Uiteraard is er ook ruimte om
nieuwe proefjes of thema’s te ontwikkelen. Daarnaast worden seizoenstafels opgezet. Afhankelijk van jouw beschikbare tijd
kun je aan alle activiteiten meehelpen of een keuze maken om bijvoorbeeld alleen met de seizoenstafels mee te doen. Zelfs
met 1 vrije ochtend kun je voor de school en de natuuroudergroep al veel betekenen.
Je kunt je aanmelden via de juf van je kind of direct contact opnemen met Agnetha van der Linden, tel. 06-5112 6737.

Alle activiteiten op een rij
Dag

Datum

Activiteit

ma

25-09-17

Thema groep 5: Het weer

di

26-09-17

Schoolfotograaf hoofdgebouw (individueel en groepsfoto’s)

wo

27-09-17

Start kinderpostzegelactie groep 7

do

28-09-17

Bezoek Amsterdamse Bos groep 5: Herfstavontuur

ma

02-10-17

Thema groep 6: Eeuw van de uitvindingen
Thema groep 7: Spinnen
Start Kinderboekenweek

di

03-10-17

Schoolfotograaf dependances (individueel en groepsfoto’s)

wo

04-10-17

Kindvrije dag groep 1-8

do
ma

05-10-17
09-10-17

Dag van de Leraar
Bezoek Artis groep 3
Thema groep 4: Vakantie
Thema groep 8: De wereld

di

10-10-17

GGD-onderzoek groep 2
Bibliotheekles op school groep 1-2: Gruwelijk genieten

do

12-10-17

GGD-onderzoek groep 2
Oudergesprekken groep 1-7

vr

13-10-17

Spelletjesochtend groep 1-2 met groep 8a
Bibliotheekles op school groep 6: Meestervervalsers
Bibliotheekles op school groep 8: Cyberpesten

ma

16-10-17

GGD-onderzoek groep 2
Bezoek Amsterdamse Bos groep 3c: Anoek in het Amsterdamse Bos
Thema groep 5: Jagers

di

17-10-17

GGD-onderzoek groep 2
Oudergesprekken groep 1-7

woe
ma
ma

18-10-17
23-10-17
30-10-17

di
wo
vr

07-11-17
08-11-17
17-11-17

Inschrijven broertjes-zusjes foto (op hoofdgebouw)
Herfstvakantie t/m 27-10-17
Vrij groep 1-4 t/m 03-11-17
Thema groep 6: Bouwen
Thema groep 7: Karel de Grote
Deadline nieuwsbrief 2
12.30 uur: Schoolfotograaf (broertjes/zusjes)
Nieuwsbrief 2
Kijkmoment in groep 5

