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

Welkom Hailey!

Afgelopen dinsdag is Hailey 4 jaar geworden. Van harte gefeliciteerd. Hailey gaat nu echt naar school,
maar draait al een tijdje mee. Welkom!

Afscheid juf Ciska

Juf Ciska is op het moment druk bezig met haar oriëntatie op ander werk. Om die reden helpt ze niet
meer bij ons op school. Dinsdagmiddag 25 oktober, de dinsdag na de herfstvakantie, ‘vieren’ we haar
afscheid. Meer informatie volgt op papier, maar om 14.30 uur is er die dag voor iedereen de gelegenheid
om juf Ciska in gezellige sfeer de hand te schudden. Om alvast te noteren.

Leerlinglijsten mee

Morgen krijgen de oudste kinderen een leerlinglijst van de school mee. Mochten er gegevens niet kloppen,
geef het dan even door.

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

Doe je best voor Jantje Beton!
Het levert geld op voor speelgoed en activiteiten voor iedereen.
Probeer ook allemaal loten te verkopen!
Uiterste inleverdatum is woensdag 28 september.

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

Week 39: 26/09 - 30/09
Hoe nu verder?
Exodus 14,16,17
De farao gaat achter de Israëlieten aan. Ze komen bij de rode zee. God wijst de weg. Hij geeft ook
brood uit de hemel en water uit een rots. Als mensen niet weten hoe het verder moet, weet God het wel.

Jarigen

De komende ‘nieuwsbriefweek’ zijn er geen jarigen in ons midden.

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

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 1 en 2

Dit is de laatste week van ons thema 'Vriendschap'. We hebben veel geleerd over hoe je vrienden kunt
zijn. We hebben gepraat over samen spelen en dat je dan soms ook moet delen. Op je beurt wachten
hoort daar ook bij. Ook hebben we het over ruzie en pesten gehad. We weten dat dat geen fijn gevoel
geeft. Je kunt je dan heel verdrietig voelen.
We hebben mooi gekleurde vliegers geordend op kleur en op grootte. Ook zijn we met een plattegrond
van de klas in de weer geweest. Een plattegrond is een handig hulpmiddel om iets te vinden.
We kennen nu heel veel woorden zoals: verdrietig, blij, boos, bang, goedmaken, glimlachen, geluk,
bewonderen, meebrengen, bovenkant en onderkant.
Volgende week starten we met het thema van de Kinderboekenweek: 'Jong en oud'.
De sportdag afgelopen dinsdag was erg leuk. De kinderen vonden het super. Wat fijn dat er weer ouders
waren die ons ernaartoe hebben gereden. Bedankt!
A.s. dinsdagmiddag 27 september gaan we naar een voorstelling. We hebben nog maar twee auto's nodig
voor vervoer. Wie o wie wil er met ons mee? Opgave kan bij de juffen.
Wij zijn nog op zoek naar een klasseouder! Een klasseouder wordt door ons ingeschakeld als we hulp
nodig hebben voor een activiteit. Wie wil er dit schooljaar onze klasseouder zijn? U kunt zich
aanmelden bij de juffen. Het wordt zeer op prijs gesteld!

Groep 3 en 4
Goede doel:
We sparen in de klas voor KIKA. Elke vrijdag nemen we geld
mee. De afgelopen weken was de opbrengst:
€3.15, €4.67 en 2.87.
In totaal hebben we dus nu samen 10.69 opgehaald. Super dat er
kinderen aan denken! Hopelijk wilt u er ook aan denken om uw
kind op vrijdag een klein bedragje mee te geven. Het hoeven
geen grote bedragen te zijn, maar we leren de kinderen zo wel,
dat we ook aan een ander moeten denken. Alvast bedankt!

Sportdag:
De sportdag was een succes! We hebben allemaal 3 sporten gedaan. Ouders die hebben gereden en
geholpen… bedankt!
Gouden lijst:
Liz hangt in de gouden lijst. Wat heeft ze veel complimentjes gekregen. Vanaf nu wisselt het kind in de
gouden lijst telkens.

Groep 3:
We zijn nog maar 5 weken aan de slag, maar wat kunnen ze al een woordjes lezen! Deze week hebben ze
een kopie meegekregen van Veilig en Vlot. Deze woordrijtjes lezen we op school dagelijks en meerdere
malen. Het gaat om het inprenten van de letters. Wilt u ze thuis, samen met uw kind, ook dagelijks
lezen?
Groep 4:
Groep 4 heeft deze week de eerste tafel meegekregen. De tafel van 1. De kinderen moeten de tafel in
een vlot tempo kunnen opzeggen. `1x1=1 2x1=2 3x1=3` etc. Daarnaast moeten ze ook de tafels door
elkaar kennen. Ze komen dan bij het bureau van juf en die zegt: `5x1= 2x1=
8x1`De kinderen
moeten het antwoord meteen kunnen geven. De kinderen moeten de tafels dus echt het hoofd leren.
Succes!
Namen op fruitbakjes en drinkbekers
In groep 3/ 4 delen de kinderen die klassendienst hebben, het fruit en drinken uit. U begrijpt dat de
onrust groot is wanneer er geen namen op spullen staan, graag willen we dit voorkomen. Wilt u ons hierbij
helpen? Ook namens de kinderen alvast bedankt.

Groep 5 en 6
De eerste toets van spelling hebben we gehad. We moesten laten zien of we de werkwoorden,
lidwoorden, bijvoeglijknaamwoorden en enkelvoud/ meervoud uit een zin konden halen.
Daarna werd nog een dictee afgenomen. De resultaten worden met de groep besproken.
Vorige week donderdag hebben we muziekles gehad van juf Desiree. We hebben het over ritme gehad en
moesten geluiden bedenken bij tekeningen. Juf Desiree komt om de week. Ze gaat ons ook muzieknoten
leren.
De sportdag was geslaagd! Hierbij bedanken we de ouders voor hulp en vervoer.
Vandaag geven juf Bianca en juf Alette les in onze groep over KlasseKids. De kinderen gaan in
verschillende werkvormen praten, tekenen en bewegen over vertrouwen, gelijkwaardigheid en elkaar
helpen in de groep. Ik, juf Marijke, kijk vanaf de zijkant mee om de groep te observeren.
De tafelposter is meegegeven. Iedereen kan gaan oefenen! Dinsdag 27 september komt er een toets van
de tafel van 4 voor groep 5. Groep 6 moet de tafel van 7 beheersen. Zet hem op.

Groep 7 en 8
Sportdag
Het was een geslaagde dag! De kinderen hadden keuze uit een scala aan clinics. Dank aan alle mensen die
die dit mogelijk hebben gemaakt; trainers van sportclubs. En ouders die hielpen met begeleiden of het
vervoer van en naar!

Staal – Spelling
De toets spelling is gemaakt en de resultaten waren echt prima! We gaan zo door met z’n allen!

Topo toets
Vandaag is de topo toets
Belangrijke data:
26 sept; huiswerk 't Kofschip af!
28 sept: werkblad staartdeling af!

Nieuwsbrief 6 verschijnt
donderdag 29 september

Bericht van anderen

De kinderen van groep 2 t/m 4 krijgen morgen deze uitnodiging mee naar huis.

