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Hallo kinderen en ouder(s)/verzorger(s) van de Willem Alexanderschool,

Kinderboekenweek

Donderdag 29 september gaan wij alvast van start met de
kinderboekenweek. Het thema is “Voor Altijd Jong!” en het gaat
ook over opa’s en oma’s.
Op de dag van de opening (29 september) en de afsluiting
(dinsdag 11 oktober) zijn opa’s en oma’s van 9.30 uur tot
10.30 uur van harte welkom op school. Wie wil mag
voorlezen maar meeluisteren in de klas van kleinkind(eren) is
ook prima. We drinken samen een kop koffie. Graag
aanmelden bij de groepsleerkrachten.
De afsluiting in het Dorpshuis, waarbij alle belangstellenden
welkom zijn, is dinsdag 11 oktober om 14.00 uur.

Dinsdagmiddag 4 oktober alle kinderen vrij

Dinsdagmiddag 4 oktober heeft het team een studiemiddag over ‘eigenaarschap’. We nemen deel aan het
traject ‘Excellente scholen in Drenthe’ en komen daarvoor bij elkaar met teams van scholen verspreid
over Drenthe. De eerste bijeenkomst was woensdagmiddag 14 september en dat was heel inspirerend.
Hopelijk geldt dat ook voor de tweede keer. Dinsdagmiddag 4 oktober zijn alle kinderen vrij.

Zondag 9 oktober: Kom in de Kring dienst

Zondag 9 oktober is de Kom in de Kring-dienst
waarbij kerk en school samen werken.
Samen met Wollie is de dienst voorbereid.
Kom allemaal!
De juffen zijn er ook vanaf 9.45 uur.
Om 10.00 uur begint de dienst.
Rond 11.00 uur is het afgelopen.
Als je alleen naar de kerk komt,
dan mag je bij hen zitten.

Fancy Fair vrijdag 14 oktober

Vrijdag 14 oktober organiseert de activiteitencommissie een Fancy Fair. Het is van 16.30 uur tot 18.30
uur. Die middag zal er van alles te doen zijn voor kinderen en ouders. Ook is er, tegen betaling, genoeg te
eten en te drinken. We organiseren de Fancy Fair om geld te verdienen dat ten geode komt aan alle
kinderen van onze school. Inmiddels zijn we begonnen met het zoeken van sponsoren.
Voor de verdure organisatie hebben we ook de hulp van ouders nodig, vandaar deze oproep:
 Heeft u thuis iets liggen dat u nooit gebruikt en wilt sponsoren voor de Fancy Fair, dan zijn wij
daar heel blij mee. Bijvoorbeeld een prijs voor de verloting.
 Speelgoed voor de speelgoedkraam.
 Iets zoets of hartigs voor de high tea kraam. Zelf bakken of aanleveren.
Morgen krijgen alle kinderen een opgavestrook mee naar huis.
Iedereen die iets te sponsoren heeft, kan dit inleveren op school op:
 Dinsdag 11 oktober van 14.30 uur tot 15.00 uur.
 Donderdag 13 oktober van 14.30 uur tot 15.00 uur.
De kinderen kunnen dan ook alvast een kaartje van 2,50 kopen voor de verschillende activiteiten op de
Fancy Fair.

Jantje Beton

Kinderen voor peuterspeelzaal Hummelhoes

Over het Hummelhoes zijn leuke informatiepakketjes gemaakt. Mocht iemand een tip hebben aan wie we
zo’n pakketje kunnen geven, laat het dan weten aan de peuterleidsters of Sandra.

Bijbelse geschiedenis

Jarigen

Belangrijke data komende periode
September
Maandag 26
Dinsdag 27
Woensdag 28
Donderdag 29

Vergadering Schoolkring
Voorstelling groep 1/2
Einde Jantje Beton
Start kinderboekenweek

Oktober
Maandag 3
Dinsdag 4
Dinsdag 4
Dinsdag 4
Donderdag 6
Donderdag 6
Donderdag 6
Zondag 9
Dinsdag 11
Donderdag 13
Vrijdag 14
Maandag 17 t/m vrijdag 21

Groep 1 en 2

Maandopening Alette
Koffie-ochtend Hummelhoes
Studiemiddag team, kinderen middag vrij
Vergadering GMR
Fietsenkeuring
Ontruiming oefenen
15.00 uur Verkeerscommissie
Kom in de Kring kerkdienst
14.00 uur Afsluiting Kinderboekenweek met ouders
Ledenraad VPCBO
Fancy Fair
Herfstvakantie

Groep 3 en 4
In groep 3 zijn we bezig geweest om kern 1 af te sluiten, dit doen we door een aantal werkbladen te
maken. Ook lezen we een woordenlijst, met de woordjes die we geleerd hebben. We lezen in 1 minuut
zoveel mogelijk goede woordjes. De kinderen kunnen hier een diploma mee verdienen. Dit jaar hebben we
besloten om de diploma’s in de portfolio mappen te doen, wel krijgen ze een kopy mee naar huis zodat u
als ouder precies weet hoe uw kind leest.
Wanneer het ‘diploma’ meegaat naar huis, krijgen de kinderen ook een nieuwe woordlijst mee. Wilt u deze
thuis met uw kind elke dag even lezen, dit hoeft niet in 1 minuut, het gaat meer om het oefenen van de
woorden. We zien vaak dat wanneer kinderen ook thuis oefenen met lezen dat het leesproces beter op
gang komt.
Ook in groep 4 hebben we de eerste toetsen gemaakt, we hebben een spellingstoets (20 woorden en
twee zinnen) en een taaltoets gemaakt. De kinderen moesten nog wel even wennen maar hebben het
gedaan! Aankomende week beginnen we met een nieuw taalthema: onderweg.
kwijt
Ilse is haar tas kwijt, het is een frozen rugtas met hierin beker en bakje. Wie o wie heeft de tas
gezien?
Vandaag is de kinderboekenweek begonnen, het gaat over: voor altijd jong.
We willen hier ook een thema tafel bij maken, dus heeft u nog leuke oude spulletjes voor op de kast?
Mogen wij het dan lenen?

Groep 5 en 6

Groep 7 en 8

Nieuwsbrief 7 verschijnt
donderdag 6 oktober

Bericht van anderen

