Nieuwsbrief
Vanuit de directie
De dag is het meest geslaagd als die
begint en eindigt met een glimlach.
We zijn weer fris begonnen aan een
nieuwe periode en het is nu toch wel
echt herfst geworden. Hopelijk blijft
de wintergriep ons als team grotendeels bespaard……
We hebben de eerste periode afgesloten met leuke activiteiten in het
kader van de boekenweek en een
mooie creamiddag. Dank ook aan
alle ouders en grootouders en andere vrijwilligers die daarbij een helpende hand hebben geboden.
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Agenda

-6 en 7 november lessen Bureau
Halt in groep 7 en 8
-week van 12 november 10
minutengesprekken
-14 november koffiemoment PZ
-16 november koffiemoment O

Koffiedrinken met ouders
Vrijdag 16 november is dit keer de
Oranjelaan welkom in de aula. Voor
de ouders van de Peter Zuidlaan
bied ik woensdag 14 november aan
om 8.30 in het speellokaal. Altijd
goed om elkaar te spreken over enkele actuele onderwerpen.
Gevonden voorwerpen (PZ)
Op de PZ hebben we al weer een
krat vol voorwerpen verzameld. In de
week van de oudergesprekken zullen
we de inhoud zichtbaar klaarleggen
en daarna gaat het naar de kledingcontainer.
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We heten welkom
In groep 1a heten we Jesse en Hannah van harte welkom, in groep 1b
Senn en Mathijs. In groep 7O heten
we Mohamed welkom. Wij wensen
jullie en je ouders een fijne tijd toe op
de
Koning
W i l l e m Alexanderschool!
Inschrijven oudergesprek
Schrijft u zich digitaal in voor de oudergesprekken in de week van 12 november? We hopen dat de meeste
emailadressen nu wel goed zijn…..
Onderwerp van gesprek is het sociaalemotioneel welbevinden van de kinderen aan de hand van bijvoorbeeld
de ingevulde lijsten van Zien. En u
weet het, alle leren begint bij welbevinden!
U kunt zich via het ouderportaal opgeven voor deze gesprekken tot maandag 5 november. Log in op
https://ouders.parnassys.net/ouderp
ortaal en geef uw voorkeur door via
het dashboard. Belangrijk is dat u per
dagdeel kunt aangeven of u vroeg,
laat of verhinderd bent.
Als u een dagdeel niet invult, gaat het
systeem ervan uit dat u beschikbaar
bent, vandaar, alle dagdelen invullen
a.u.b.
Na 5 november volgt een definitief
schema via de mail. Het systeem
maakt een schema op basis van de
beschikbare plekken en de voorkeuren. Alvast hartelijk dank!
Met vriendelijke groeten
Bert Wiltink
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Children Sure House
Het meisjes- en jongenshuis in Kiwangala
Het Children’s Sure House in Kiwangala heeft twee huizen waar kinderen wonen die geen thuis hebben. Er is een meisjeshuis waar inmiddels 23 meisjes wonen. Sommige meisjes, zoals Aswantha en
Immacula hebben aids. Zij kunnen naar school, maar hebben niet de
energie om dagelijks van school naar huis te lopen. Bovendien zorgen de leerkrachten ervoor dat deze meisjes dagelijks hun medicijnen innemen tijdens de maaltijd.
Daarnaast wonen er in in dit huis een aantal meisjes waarvan de ouders overleden zijn en waar geen familieleden in beeld zijn die de opvoeding over kunnen nemen. Er wonen
bijvoorbeeld drie zusjes in het huis. Zij woonden in eerste instantie zelfstandig in het huis van hun overleden
ouders. De oudste zus zorgde voor de jongste twee, hoewel ook de oudste nog op de basisschool zat. Maar
de veiligheid van deze drie meisjes kon niet meer worden gegarandeerd. Buurtbewoners hebben ze toen
naar het Children’s Sure House gebracht, waar ze veilig nu in het meisjeshuis wonen.
De politie van Kiwangala weet intussen ook dat kinderen in het meisjes- en
jongenshuis een veilige basis hebben. Als zij te maken krijgen met rondzwervende kinderen waar geen familieleden van in beeld zijn, nemen ze
contact op met het Children’s Sure House om te kijken of een kind daar
geplaatst kan worden. Afgelopen maart, toen ik zelf in Oeganda was, werd
Justine (de vrouw van directeur Moses) gebeld door de politie. Ze hadden
een jongen die nergens heen kon. Maar Justine moest met pijn in het hart
weigeren. Hoewel ze nog plaats had in het jongenshuis had ze onvoldoende middelen om nog een extra mond te voeden.
Kerstkaartenactie
U heeft inmiddels een bestelformulier gekregen om kerstkaarten te bestellen. In overleg met het Children’s Sure House is besloten de opbrengst van de kerstkaartenactie
te bestemmen voor de huizen Ekkula en Bethel. Het geld zal gebruikt worden voor basisvoorzieningen als eten, kleding, schoolspullen, bedden, beddengoed. Daarnaast zijn
er voor deze kinderen medische voorzieningen nodig. Mocht de actie succesvol zijn
dan zal ook in een irrigatiesysteem worden geïnvesteerd voor de schoolboerderij. Door
de klimaatverandering krijgt Oeganda steeds minder regen. De boerderij brengt daardoor minder voedsel op voor deze en de andere kinderen op school. Een irrigatiesysteem kan daar verandering in brengen. Wij hopen daarom dat u deze actie steunt.
Namens de ZWO van de Immanuëlkerk-Ontmoetingskerk,
Annelies
Keller
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Creamiddag—vrijdag 19 oktober
19 Oktober was de creamiddag. Alle kinderen hebben met veel plezier gewerkt en de resultaten waren
mooi. Er waren zelfs kinderen die een ander creawerkje thuis gingen maken omdat ze het zo mooi vonden.
Wij willen alle ouders/opa’s en oma’s bedanken voor alle hulp!
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