
Beste ouders/verzorgers,

De laatste schooldag, de laatste Nieuwsbrief van het jaar, de laatste van mij voor de Willem

Alexanderschool.

De afgelopen week ben ik enorm verwend door collega’s, ouders/verzorgers én de kinderen.

Gisteravond ben ik er even goed voor gaan zitten om alles nog eens goed te bekijken! Wat een lieve

woorden, wat een mooie cadeaus… ik ben er enorm door geraakt!

Voor nu wil ik iedereen heel hartelijk bedanken. Niet alleen voor deze mooie dagen, maar ook voor de

jaren waarin ik uw vertrouwen en steun heb gekregen.

Negentien jaar Willem Alexanderschool… ze zijn voorbij gevlogen en met een lach en traan ga ik nu aan

iets nieuws beginnen. Het is goed, maar ik ga iedereen enorm missen!

Voordat ik vertrek moet er best nog het een en ander afgerond worden. Helaas zijn er ook nog veel

onduidelijkheden en is niet alles rond. In deze Nieuwsbrief voor nu de belangrijkste berichten en

knelpunten voor volgend jaar.

Directie opvolging

Allereerst de directie opvolging. Eugène Schilperoordt, de directeur van de Ark, zal samen met

interim-directeur Antwan Ebben, de directie van de Willem Alexanderschool vormen. Antwan dus op

tijdelijke basis op dinsdag, woensdag en donderdag. Hij is het directe aanspreekpunt voor u en neemt

de dagelijkse leiding op zich. In de bijlage de brief vanuit het bestuur waarin dit verder wordt

toegelicht.

Groepen

In schooljaar 2022/2023 zijn er weer vijf groepen: Zandkasteel, Boomhut, Torenkamer, Vuurtoren en
Herberg.
De leerkrachten die nu deze groepen draaien zullen dit volgend jaar ook doen, maar helaas zijn hier een
paar knelpunten. We hadden gehoopt dat deze voor de zomervakantie opgelost zouden zijn, maar dat
is helaas niet het geval. Voor na de vakantie is er een tijdelijk plan tot er een definitieve invulling komt.



In alle groepen komt volgend jaar een onderwijsassistent, ook in de bovenbouwgroepen zijn er nieuwe
mensen aangenomen.

Met het vertrek van Malou en Henny hebben we al geruime tijd geen pedagogisch medewerker meer.
Gelukkig start in het nieuwe jaar meester Bas om deze taak op zich te nemen. Vanaf de start van het
schooljaar is hij er een halve week, maar vanaf 1 oktober de hele week.

Indeling

Zandkasteel
Marjolein Holster maandag-dinsdag

Annemiek de Barse woensdag - donderdag - vrijdag

Lizette van Leeuwen maandag-dinsdag-donderdag-vrijdag

Marian Bal woensdag

Boomhut

Margriet de Graaf maandag-dinsdag, woensdag-donderdag-vrijdag

Irene Russcher maandag-dinsdag,donderdag

Dina Larasati woensdag-vrijdag

Torenkamer

Anita Groeneweg maandag-dinsdag-woensdag-donderdag

Vacature vrijdag

Sanne Klaasse maandag-dinsdag-donderdag-vrijdag

Vuurtoren

Jeanette Oosthoek maandag-dinsdag (tijdelijk)

Carina Visser woensdag-donderdag-vrijdag

Irainah van Damme dinsdag- donderdag-vrijdag

Herberg

Bert Spier maandag (tijdelijk)

Patty Lutz dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Femke van Dommele maandag-dinsdag-woensdag

Pedagogisch medewerker

Bas Meijst maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Intern begeleider

Jeanette Oosthoek maandag, woensdag, donderdag, vrijdag

Orthopedagoog

Leontine Teeuw dinsdag, vrijdagmiddag

Logopedist

Michon Sprengers maandag, dinsdag, vrijdag

Administratie

Hetty de Graaf maandag, dinsdag, woensdag tot 11 uur



Uitstroom schoolverlaters

Dit jaar verlaten aan het eind van het schooljaar 16 leerlingen de Willem Alexanderschool.

Veertien leerlingen gaan naar het voortgezet onderwijs, twee leerlingen naar het speciaal onderwijs.

Hier gaan zij naar toe:

Actief College, Oud-Beijerland: 5 leerlingen

Yuverta, Klaaswaal: 1 leerling

Hans Petrischool, Dordrecht: 3 leerlingen

Praktijkschool Spijkenisse: 1 leerling

Het Praktijk College Charlois, Rotterdam: 1 leerling

Zuidergymnasium, Rotterdam: 1 leerling

Drechtster College, Dordrecht: 1 leerling

Willem van Oranje, Oud-Beijerland: 1 leerling

De Wilgen, Barendrecht: 2 leerlingen

We wensen iedereen een heel fijne tijd en heel veel succes!

Informatie en kalender nieuwe schooljaar

Op dit moment leg ik de laatste hand aan de schoolgids en jaarplanner. Ook ben ik druk in de weer met het

aanpassen van de website. Ik verwacht daar de eerste week van de schoolvakantie mee klaar te zijn.

Daarna komt de informatie zo snel mogelijk naar u toe.

Fijne vakantie!

Tot slot wil ik iedereen, mede namens het hele team, een heel fijne vakantie wensen, maar ook een heel

fijn schooljaar voor 2022/2023 en… wie weet tot ziens!


