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Van de directie
Vakantie! Wat is het een heerlijk gevoel dat we na een jaar hard werken kunnen zeggen dat we
vakantie mogen vieren. Zoals u heeft kunnen lezen op het jaartje bij de pen voor alle leerlingen: ‘Het
is onbeschrijfelijk hoe hard jullie gewerkt hebben dit jaar en daar zijn we ontzettend trots op!’
We wensen u en ieder die u lief is een welverdiende periode van rust zodat we op maandag 23
augustus weer fris en fit kunnen beginnen.
Onze traditie is om aan het begin van het schooljaar een open huis en informatieavond te
organiseren. We wachten of de regels rondom Corona versoepeld worden. Aan het eind van de
zomervakantie krijgt u een bericht op welke manier starten.

Juf Annarein Dijkhuis neemt afscheid
In de 10 jaren heeft juf Annarein als leerkracht en taalcoördinator veel op poten gezet. We noemen
een aantal activiteiten: de Fryske Wike, scholing voor het team ‘Classroom English’, het project
Taalschatten over meertaligheid en Taal van troost.
Kinderboekenweek met een boekenmarkt, enz.
Het project Taal van Hoop heb je dit jaar gedaan.
Annarein vindt het ongelofelijk belangrijk dat kinderen lezen! Ze struint vrijmarkten af om boeken te
kopen voor de schoolbieb. Er staan honderden boeken in de schoolbieb die door Annarein gekocht
zijn. We willen je bedanken voor jouw collegialiteit, flexibiliteit en al het werk wat je hebt gedaan
voor de Algraschool/ IKC Alexia.
Annarein: Heel veel goede jaren op IKC Willem Alexander toegewenst! Ik wens je veel energie,
geduld, focus en wijsheid toe om voor de kinderen op de Willem Alexander een net zo’n goede
leerkracht te zijn als je hier was!
Het ga je goed!
“Na 10 prachtige jaren als leerkracht en taalcoördinator op Dr. Algraschool/ IKC Alexia, ga ik de
school verlaten. Velen weten wel dat mijn hart een vreugde sprongetje maakt als het over ‘taal’ gaat.
En ik mag dan ook aan een prachtige nieuwe baan beginnen als taalcoördinator op IKC Willem
Alexander in het Aldlân. Waar ik twee dagen ga werken als taalcoördinator en nog één dag als
groepsleerkracht. Een gouden kans voor mij om verder te groeien in ‘taal’. Met pijn in het hart laat ik
een geweldig betrokken en bevlogen team achter. En ik ga de kinderen van deze school ook zó
missen! En ook jullie als ouders. Jullie leuke praatjes en gezelligheid maakten het werk hier nog
leuker! Dank jullie wel! Het is geen doei of dag, maar tot ziens met een glimlach 😊
Het ga jullie allemaal goed!
Met een hartelijke groet,
juf Annarein”

Afscheid
Van de cultuurcoach Berber Nicolay hebben we na 8 jaar afscheid genomen. Zij kreeg van alle
groepen een afscheidstekening en alle kinderen kregen een wens mee van Berber. Veel succes op je
nieuwe scholen, Berber!
Ana Paunovik wordt onze nieuwe cultuurcoach. Zij is gespecialiseerd in media en film. De
openingsfilm op 30 april heeft zij geregisseerd, gefilmd en geproduceerd. Van harte welkom, Ana!

Van de MR
Van de voorzitter van de MR, Inez de Jong, hebben we tijdens de laatste vergadering afscheid
genomen. Inez heeft 4 jaar deel uit gemaakt van de MR, waarvan de laatste 3 jaren als voorzitter.
Inez, heel hartelijk bedankt voor jouw inzet, tijd en goede samenwerking! Nynke de Jager (verzorger
van Siem en Roos) is nu de nieuwe voorzitter van de MR. Celesta Laversma (moeder van Noud en
Fay) hebben we kunnen verwelkom als lid.

Ouderbrief van Kind Op Maandag
Rond Hemelvaart is op school het verhaal verteld dat Jezus naar de hemel ging, en met Pinksteren
hoorden de kinderen hoe de heilige Geest bij de volgelingen van Jezus kwam. In deze periode lezen
we verder uit het Bijbelboek Handelingen. We horen hoe de volgelingen van Jezus zijn verhaal blijven
vertellen, ook als Hij er zelf niet meer bij is.
In de verhalen van de eerste weken speelt Petrus een belangrijke rol. Hij was al tijdens Jezus’ leven
een van de twaalf apostelen. Na Pinksteren doet hij dingen die hij Jezus ook heeft zien doen: hij
vertelt over God en maakt zelfs zieke mensen beter.
Later in de verhalen speelt de apostel Paulus een belangrijke rol. Onderweg naar Damascus krijgt hij
een visioen, waarin Jezus aan hem verschijnt. Vanaf dat moment reist Paulus de wereld rond om het
verhaal van Jezus overal te gaan vertellen.
Het zijn verhalen waar veel energie en spanning in zit. Het thema bij deze verhalen is ‘Handen uit de
mouwen’. We hopen dat de verhalen de kinderen uitdagen om na te denken over de vraag voor
welke dingen zij hun handen uit de mouwen steken, en wie hen daarbij kan helpen.

Groep 8 glijdt de school uit

Musical in de Schakel
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Afscheid van groep 8
Van de kinderen van groep 8 hebben we afgelopen dinsdag afscheid genomen. Zij zijn onder luid
gejuich de school uitgegleden. ’s Avonds in de Schakel voerden ze de musical “Expeditie Beachclub”
op. Het was een prachtige avond waarop de kinderen zich van hun beste kant hebben laten zien. Ook
hun leerkrachten verdienen een ontzettend grote pluim voor deze prestatie!

Een cadeau
Ik kende je niet
en jij kwam zo maar in mijn leven.
Een heel jaar lang
mocht ik je les gaan geven.
En dan, dus nu
aan het eind van weer een jaar,
Ben je voor het laatst
en groeten wij elkaar.
Ik ken je nu
tenminste voor een deel.
Je bent me nu vertrouwd;
we deelden toch wel veel.
Maar dan ga je weer weg
naar weer een andere klas.
‘Nou veel succes’ zeg ik,
‘Ik ben blij dat je er was’.
Mijn hart doet zeer
als ik mijn groep zie gaan
En met een leeg gevoel
blijf ik in mijn eentje staan.
O God,
U brengt die kind’ren en die mensen,
U brengt ze allen op mijn pad.
En plots besef ik mij:
Ik heb nog nooit
zo’n groot cadeau gehad.

Vanaf deze plek wensen we u en jullie allemaal een
fijne en ontspannen vakantie toe.
We hopen elkaar terug te zien op maandag 23
augustus!
Met vriendelijke groet, mede namens het team,
Linda Verhaag en Johan Spoelstra

