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Personeel
In de week na de kerstvakantie, op maandag 4 januari komt juf Annarein Dijkhuis weer terug van
haar bevallingsverlof. Zij werkt dan op maandag, dinsdag en woensdag in groep 6A.
Ook juf Neeltje de Boer komt na de kerstvakantie weer terug. Zij werkt op dinsdag in groep 8B omdat
juf Sabine een opleiding doet. Juf Anne-Joleyn heeft op dinsdag taken als Opleider in de school. Op
donderdag en vrijdag is juf Neeltje in groep 7A.
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Na de voorjaarsvakantie starten we een derde kleutergroep. De allerjongste kleuters komen in groep
1C. Dit wordt een groep waarin de jongsten alle ruimte krijgen om zich thuis te voelen en zich te
ontwikkelen.

IKC ontwikkelingen
Om ons Integraal Kindcentrum Centrum verder te ontwikkelen gaan de pedagogische medewerkers
en leerkrachten van de onderbouw gezamenlijk een trainingstraject volgen over de doorgaande lijn.
Door deze training zal de overgang van speelleergroep naar groep 1 nog soepeler verlopen.

Naschoolse activiteiten
Na de kerstvakantie start een nieuwe ronde naschoolse activiteiten. De kinderen van groep 3 en 4
kunnen zich opgeven voor dansen met Willy van Assen. Voor groep 5 en 6 wordt beeldende vorming
gegeven door Hana Burešová. Kinderen van groep 7 en 8 hebben een aanbod van sport & spel. Voor
steeds 3 groepen is er een aanbod. Via de mail ontvangen de ouders verdere informatie.

Tiny Forest
Op donderdag 9 december planten kinderen van groep 5 en 6 boompjes in het park bij school om
een Tiny Forest aan te planten.

Brief van de Koning
Van de dienst van het koninklijk huis ontvingen we een brief over de nieuwe naam van ons IKC.
We hebben via de provincie de dienst van het koninklijk huis op de hoogte gebracht dat de Dr.
Algraschool verandert in IKC Alexia. Omdat we nog bezig zijn met het nieuwe logo en het plein voor
de kleuters in het voorjaar aangepakt wordt, verwachten we de officiële opening van IKC Alexia voor
de meivakantie.
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Kookstudio ‘De Smikkelpot’
Mmm, wat ruikt het lekker in de school! Alle kinderen
bakken pepernoten. Nadat ze de code van de schatkist
gekraakt hebben, kregen de groepen voldoende
ingrediënten om zelf pepernoten te bakken.

Even voorstellen
In de Medezeggenschapsraad heeft een nieuwe ouder zitting genomen. Zij stelt zich aan u voor.
Hoi, mijn naam is Nynke de Jager en ik ben sinds deze maand betrokken bij de MR. De oudste zoon
van m’n vriend zit in groep 2b en de jongste dochter gaat naar de speelleergroep in de school. Ik
werk bij Business Development Friesland en Inqubator Leeuwarden, waar ik me bezighoud met
Europese projecten op het gebied van ondernemerschap, onderwijs en internationalisering. Ik heb
erg veel zin om komende jaren meer betrokken te zijn bij de Algraschool en mee te denken over het
beleid van school. Mocht je als ouder iets in willen brengen bij de MR vergaderingen, stuur dan even
een mailtje naar MRAlgraschool@pcboleeuwarden.nl

Ouderbrief van Kind op Maandag
Beste ouders/verzorgers,
Lang geleden schreef de profeet Jesaja dat er licht zou komen in een donkere tijd. Er zou een kind
geboren worden dat vrede zou brengen. Het zijn prachtige woorden, maar hoe moesten mensen dat
precies voor zich zien? Ze wachtten tot de woorden van Jesaja waarheid zouden zijn, maar waar
wachtten ze precies op? In de weken voor kerst denken we terug aan die oude woorden van Jesaja.
In het verhaal van Jesaja zien we een antwoord op de vraag waar wij op wachten. We horen over een
kleine, kwetsbare koning die geboren wordt in Bethlehem: geen koning op een troon, maar een
koning in een kribbe, een voerbak. Hij zal God dichterbij brengen.
Met de kinderen staan we in deze periode stil bij de verwachting. We leven mee met de oude
Zacharias en Elisabet, die plotseling het nieuws krijgen dat er een kind geboren zal worden. We
horen over Maria, die van Gabriël te horen krijgt dat ze de moeder wordt van Gods zoon. We horen
over de herders, die als eersten op bezoek mogen bij het koningskind. En na kerst ontmoeten we de
wijzen, die achter een ster aan reizen naar Jeruzalem en Bethlehem. Allemaal wachten ze op iets
waarvan ze zich eigenlijk nog niet kunnen voorstellen hoe mooi het precies zal zijn.
We wensen u en de kinderen een mooie, verwachtingsvolle tijd toe!
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Sinterklaas en zijn Pieterbaas
Sinterklaas en zijn Piet hebben op 4 december alle kinderen
van onze school en de speelleergroep bezocht! We kunnen
terugkijken op een geslaagde dag met optredens voor de
Sint, cadeaus, surprises, lekkers en veel gezelligheid.
Moeders van de ouderraad hebben veel werk verzet in de
voorbereiding en op deze dag. Heel hartelijk bedankt voor
jullie tijd en inzet!

Belangrijke data
Op donderdag 10 december is er leerlingenraad.
Op vrijdag 18 december vieren alle groepen kerstfeest in hun eigen lokaal.

Een paar plaatjes van voor en na de verbouwing:

De entree voor de groepen 3 t/m 8 voor de verbouwing

De entree na de verbouwing; alleen de deuren hebben nog dezelfde kleur
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Bijlagen van buiten de school
1. Brief van de dienst van het koninklijk huis
2. Twee vacatures voor de oudergeleding van de GMR

Met hartelijke groet, mede namens het team,
Linda Verhaag en Johan Spoelstra
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