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Opening IKC Alexia
Op 30 april wordt ons IKC Alexia geopend. Hier hebben we erg veel zin in en we maken er met de
kinderen een mooie feestdag van. Alle kinderen mogen verkleed op school komen; het liefst als prins
of prinses. Omdat deze dag uitbundig gevierd gaat worden, is de dag van de Koningsspelen (23 april)
een ‘gewone’ dag.
De officiële opening is van 9.00 – 9.40 uur wanneer het logo en de naam onthuld wordt. Wethouder
Hilde Tjeerdema zal de officiële opening verrichten. De kinderen zijn druk bezig met het oefenen van
het IKC Alexia lied!
Omdat de ouders en omwonenden niet aanwezig kunnen zijn, is er een film in de maak waarin alle
groepen een activiteit laten zien waar ze plezier in hebben. Deze film zet de regisseur op 30 april
rond 16.00 uur online. Hierover volgt nog informatie.
Het zou mooi zijn als zoveel mogelijk kinderen op de film komen. Zou u in Parro bij ‘overzicht
privacy-voorkeuren’ aan willen geven of uw kind met beeld op de website en social media mag? Dan
weten wij waar we rekening mee moeten houden.

Coronaperikelen
Momenteel is het rustig op school wat betreft Corona besmettingen. Afgelopen periode zijn er twee
groepen in quarantaine geweest. Het is een goed bericht dat er sinds kort kindvriendelijke testen
gebruikt worden, zodat het niet zo bezwaarlijk is om kinderen te laten testen. Het is heel handig om
voor uw kind een DigiD aan te vragen. De uitslag is dan sneller te zien dan wanneer gewacht moet
worden op een telefoontje van de GGD. Het aanvragen van een DigiD is heel eenvoudig zelf te
regelen.

Nieuwe bieb in de school
Interieurarchitekt Dick de Jong heeft voor onze school een prachtige bibliotheek ontworpen. We zijn
bijzonder content met de verrijdbare kasten. Aan twee kasten zitten banken die ook als podium
kunnen dienen.

Schooltijden voor de komende periode
Groep 1/2A gaat uit om 13.55 uur en groep 1/2B en 1C om 14.00 uur. De kinderen blijven op het
plein totdat ze worden opgehaald.
Voor groep 3 t/m 8 geldt in de weken van 12 april t/m 30 april
De groepen 4A, 7A en 8B gaan uit om 13.55 uur;
De groepen 4/5B, 5A en 6A gaan uit om 14.00 uur;
De groepen 3a, 6/7B en 8A gaan uit om 13.50 uur.

Kookstudio De Smikkelpot
Elke donderdag is een groep te vinden in de ‘Smikkelpot’. Milan de Waal maakt elke week een
heerlijk recept met een groep. Vorige week donderdag was groep 6/7b aan de beurt. De kinderen
hebben stamppot met veel groente gemaakt.

Dr. Algraschool
Idzerdastins 61
8925 AG Leeuwarden

058 – 2661521
www.algraschool.nl
info@algraschool.nl

1

Vandaag was de beurt aan groep 7a; zij hebben een heerlijk gerecht gekookt “Pasta pesto”. Op
Facebook en Instagram staan filmpjes van deze activiteiten.

Actie voor de voedselbank samen met Sinne
In de bijlage treft u informatie over de actie voor de voedselbank. Ons IKC doet daar graag aan mee!

Studiedag
Op maandag 26 april is een studiedag voor het team die helemaal digitaal zal plaats vinden. De
kinderen zijn dan vrij.
Op dinsdag 27 april is het Koningsdag; dit is een vrije dag.
De meivakantie is van maandag 3 mei t/m vrijdag 14 mei
Met hartelijke groet, mede namens het team, Johan Spoelstra en Linda Verhaag
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