Nieuwsbrief 6
Geachte ouders/ verzorgers,
Helaas heeft u de laatste periode geen nieuwsbrief ontvangen, we zullen ons best doen om u
vanaf nu weer regelmatig een nieuwsbrief te sturen.
Schoolfruit
Nog één week krijgen we schoolfruit vanuit het EU-schoolfruit. Vanaf maandag 23 april krijgen we
dus alleen nog schoolfruit van Plus-Verhoeven. Omdat we hebben gemerkt dat de kinderen het
fruit erg lekker vonden, zouden we het op prijs stellen als u voortaan uw kind fruit meegeeft voor
in de pauze.
Personele zaken
Jessica is helaas nog ziek, op dit moment hebben we nog geen zicht op haar terugkeer. Gelukkig
hebben we wel vervanging voor de groep. Juf Yusra staat maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
voor de groep, voor de woensdag proberen we dat intern op te lossen, zodat er voor de kinderen
in ieder geval een bekend gezicht staat.
Juf Marjolein is inmiddels bezig met haar re-intergratie en zal dus steeds vaker in de school
aanwezig zijn.
Juf Josty hoopt vanaf maandag 16 april weer een aantal uurtjes op school te beginnen, op
momenten dat zij nog niet aanwezig is blijven Marcel, Maaike en Annemieke aanspreekpunt.
Sponsorloop
Afgelopen woensdag 11 april hebben de kinderen enthousiast geklommen en geklauterd over
verschillende springkussens om zoveel mogelijk geld op te halen voor de Daniël den Hoedkliniek.
We willen alle ouders, oma’s en alle leerlingen van groep 8 die geholpen hebben bedanken.
Binnenkort zullen we het opgehaalde bedrag bekend maken aan u en de cheque op een leuke
manier aanbieden aan de Daniël den Hoedkliniek. U hoort nog wanneer dit plaats gaat vinden.
Koningsspelen
Vrijdag 20 april doen wij weer mee met de Koningsspelen. Er is een erg leuk programma bedacht.
De school werkt deze dag met een continurooster van 8.30 uur tot 13.30 uur. Begin volgende
week ontvangt u via digiduif meer informatie over de invulling van deze dag.
Verbouwing
Zoals u misschien gehoord heeft, gaat de school een metamorfose ondergaan. Hierdoor moet de
school, voordat de zomervakantie begint, helemaal leeg! De komende maanden zal de school dan
ook steeds kaler worden. In de meivakantie wordt al een begin gemaakt met vernieuwing van de

eerste toiletgroepen, maar na de zomer zijn alle toiletgroepen voorzien van nieuwe wanden en
vloeren.
Nieuws van de Mediawerkgroep
Trots willen we u melden dat de nieuwe website www.prinsalexanderschool.nl online staat. Er
moeten nog wat kleine zaken aangepast worden, maar daar zijn we druk mee bezig. We worden
hierbij geholpen door een ouder die ons voorziet van goede feedback. Mocht u iets opvallen,
schroom dan niet om ons een mailtje te sturen. Dit kan via het contactformulier op de site.
Naast de nieuwe site zijn we inmiddels ook actief op Facebook: Prins Alexander School en op
Instagram: prinsalexanderschool. Dus wordt ook onze vriend!

