
Beste ouders/verzorgers,

Nog een kleine week en dan hebben we herfstvakantie. Wat gaat de tijd snel! Er is ook best veel gebeurd de
afgelopen weken. In deze nieuwsbrief eerst een korte terugblik en dan een vooruitblik naar de -minstens zo
drukke- tijd die gaat komen.

Maar eerst de belangrijke mededelingen.

Personeel

Onlangs hebben we afscheid genomen van juf Malou. Zoals in de vorige nieuws/informatiebrief staat genoemd is

zij begonnen op een school in haar woonplaats. We hebben met de teamleden een gezellige middag gehad in de

Plukhoek in Mookhoek. De donderdag daarna heeft Malou in alle klassen gedag gezegd. Voor alle leerlingen had

zij een mooie steen ter herinnering gemaakt.

Niet iedereen heeft het droog gehouden, want we gaan Malou enorm missen!



Gelukkig is het wel gelukt een goede vervanger voor haar te

vinden. Juf Henny Vissers is momenteel werkzaam op de Ark,

maar zal de taken van Malou over gaan nemen. Het is nog

niet helemaal rond wanneer zij de overstap kan gaan maken,

maar we hopen uiteraard zo snel mogelijk.

Van juf Marie-José hebben we nu ook echt afscheid genomen, maar zij is nog wel met de Willem Alexanderschool

verbonden via Kwadraad.

Juf Manon Nieuwdorp zou na de zomervakantie beginnen in het Zandkasteel ter vervanging van juf Lizette. Helaas

is zij vanaf de eerste dag ook ziek geworden en wordt zij momenteel vervangen door juf Emy Kranendonk.

Met juf Lizette van Leeuwen gaat het wel steeds een beetje beter, maar nog niet goed genoeg om weer te

werken. Wel is zij vaker op school door uitbreiding van haar re-integratieprogramma.

Juf Anita Groeneweg en juf Michon Sprengers zijn beiden weer volledig aan het werk!

Opening kinderboekenweek

Voor de opening van de kinderboekenweek hebben alle leerlingen een lied geleerd “Worden wat je wil”.

Tijdens de lessen van meester Steef hebben de kinderen het lied extra geoefend en buiten met elkaar gezongen.

Zo werd het een gezellige, gezamenlijke opening met alle kinderen van het Pluspunt, Willem Alexanderschool

en de Ark.



Aansluitend is er voor de verschillende groepen een verhaal verteld door een echte ‘verhalenverteller’, Nico van Lent.

Op de mooie tribunetrap hebben de kinderen ademloos naar hem geluisterd.

Officiële opening Het Mozaïek

In juni hebben we met de kinderen het Mozaïek feestelijk geopend. Maar hoewel we al best een tijd in ons mooie

nieuwe pand bivakkeren, was er nog geen officiële opening geweest. Er is ontzettend hard gewerkt om alle klusjes en

schoonmaakkarweitjes voor vier uur af te krijgen om alle genodigden netjes te kunnen ontvangen. De wethouder,

bestuurders, architect, het bouwbedrijf… ze waren er allemaal en hebben mooie toespraken gehouden. Bovendien

heeft de wethouder het door leerlingen gemaakte mozaïek onthuld.

Maar het leukst was het Open Huis daarna. Hierbij waren ook de ouders, kinderen, buurtbewoners, collega-scholen,

en andere belangstellenden welkom. Het was gezellig druk en wat vond iedereen het mooi! En dat is natuurlijk ook

zo. Natuurlijk moeten we nog best wennen aan het samen in één gebouw zitten, is nog niet alles helemaal even

handig, kapot of geleverd… maar ondanks alles mogen we heel trots zijn op ons Mozaïek!



Talentenshow

Aanstaande vrijdag, 15 oktober, staat de Talentenshow gepland. Hoewel we hoopten dat ouders en verzorgers op de

mooie tribune konden gaan plaatsnemen, hebben we besloten het dit jaar alsnog alleen voor de kinderen te doen.

Het is nog erg lastig in te schatten hoeveel impact deze middag heeft op de andere scholen en het kinderdagcentrum,

met ‘publiek van buiten’ is dit nog moeilijker. Daarnaast heeft het Pluspunt in de ochtend ook een activiteit in de

theaterruimte, ook zij hebben hierbij geen ouders/verzorgers uitgenodigd.

De kinderen zijn op de gewone tijd uit.

Herfstvakantie

Aansluitend aan de Talentenshow begint de herfstvakantie. Van maandag 18 oktober tot en met vrijdag 22 oktober

zijn we lekker vrij.

Maandag 25 oktober verwachten we iedereen weer op school. Woensdag 27 oktober is er weer luizencontrole.

Nationaal Schoolontbijt

Woensdag 3 november 2021 doen we mee met het Nationaal Schoolontbijt. Deze dag ontbijten we met alle

leerlingen van de Willem Alexanderschool, en misschien ook een deel van de Ark, gezellig op school.

I.v.m. de busrit die de meeste leerlingen moeten maken, is het verstandig nog wel iets kleins te eten.



Fruit

We merken steeds vaker dat de fruitdagen een beetje vergeten lijken te worden. De vaste ‘fruitdagen die we hebben

afgesproken zijn op woensdag, donderdag en vrijdag. Op maandag en dinsdag mogen de leerlingen ook een

(gezonde) koek meenemen.

Omdat het fruitprogramma voor dit jaar nog niet gestart is, moet u zelf zorgen voor een stukje fruit. Vanaf 15

november 2021 tot en met 18 april 2022 krijgen we weer fruit geleverd, in deze periode zorgt de school ervoor.

Hoeksche Waards Landschap excursies

Het Hoeksche Waards Landschap verzorgt al jaren leuke en leerzame uitstapjes voor de jeugd in de Hoeksche Waard.

Voor de kleintjes b.v. het Kabouterpad, voor de oudere leerlingen een stoere wandeltocht door natuurgebied De

Staart of het uitpluizen van braakballen. Door alle corona-maatregelen zijn deze activiteiten niet doorgegaan, maar

nu mag het weer!

Helaas ging het Kabouterpad van de kleuters niet door i.v.m. de regen die met bakken uit de lucht kwam vallen. Hier

zal later een ander moment voor worden geprikt.

Op donderdag 14 oktober gaat de Boomhut op pad naar Klein Profijt.

Wanneer de Torenkamer, Vuurtoren en Herberg aan de beurt zijn is nog niet bekend, maar uiteraard houden wij u op

de hoogte.

Voor alle uitstapjes geldt dat het handig is geen nieuwe kleding aan te trekken, maar ook te zorgen voor een warme

(regen)jas en goede schoenen (laarzen).

Lesvrije dag

Maandag 22 november 2021 hebben de kinderen (de tweede) lesvrije dag van dit schooljaar.

De volgende Nieuwsbrief komt rond eind november weer.


