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

Op herhaling in het kort: Sportdag dinsdag 20 september






‘s morgens 5 t/m 8, ‘s middags 1 t/m 4.
Kinderen 5 t/m 8 om 8.10 uur op school.
Sportvelden VGC Geesbrug.
Er is in sommige groepen nog vervoer en begeleiding nodig.
Kinderen van de onderbouw zijn rond 14.40 uur terug bij school.

Woensdagmiddag 21 september Vossenjacht door kinderclub en WA-at-WORK

Woensdagmiddag 21 september organiseren de kinderclub en WA-at-WORK een Vossenjacht!
Kom allemaal speuren!
Om 14.00 uur verzamelen in school
Van 14.15 uur – 15.15 uur vossenjacht. De kinderen gaan in groepjes door het dorp.
Om 15.30 uur einde middag. Afsluiting in school.
Deelname aan de vossenjacht kost 1 euro.

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.

Verkeerscommissie – fietsenkeuring 6 oktober

De verkeerscommissie heeft de spandoeken van “Wij gaan weer naar school” weer opgeruimd.
De volgende actie is de fietsenkeuring op donderdag 6 oktober. De fietsen van de kinderen uit groep
3 t/m 8 worden gekeurd. VVN heeft hiervoor een brief voor ouders naar school gebracht. Alle kinderen
krijgen zo’n brief mee naar huis. Dan kunnen de voorbereidingen voor de keuring beginnen!

Bijbelse geschiedenis
Week 38: 19/09 - 23/09
Het verschil
Exodus 7-10; 12:29-42
De farao is anders dan God. In heel Egypte is het anders dan in het gebied van de Israëlieten. Het volk
Israël trekt weg in de nacht, op weg naar het land dat God beloofd heeft.

Jarigen

Morgen, vrijdag 16 september, zijn de broers Rick en Robbie jarig. Ze worden 6 jaar.
Maandag 19 september is Fay uit groep 2 jarig. Zij wordt 6 jaar. Juf Marjolein is die dag ook jarig.
Donderdag 22 september is Ilse uit groep 3 jarig. Zij wordt 7 jaar. Van harte gefeliciteerd, allemaal!

Belangrijke data komende periode
September
Donderdag 15
Maandag 19
Dinsdag 20
Woensdag 21
Maandag 26
Dinsdag 27
Woensdag 28
Donderdag 29

Vertelgesprekken
Vergadering activiteitencommissie
Sportdag
’s middags Vossenjacht door kinderclub en WA-at-WORK
Vergadering Schoolkring
Voorstelling groep 1/2
Einde Jantje Beton
Start kinderboekenweek

Groep 1 en 2
We zijn druk in de weer met het thema ‘Vriendschap’. We praten samen over hoe het voelt als iemand
geplaagd wordt, wat je dan kunt doen en hoe je het weer goed kunt maken. Wie is je vriend, wat doe je
samen met je vriend, met wie zou je graag vriend willen zijn enz. We hebben woorden geklapt met twee
‘stukjes’, zoals vlie-ger. Dit is om kinderen er van bewust te maken dat zinnen en woorden uit klanken
bestaan. We hebben het over de gevoelens blij, boos, verdrietig en bang gehad.
De letter –v- is aangeboden. De kinderen mogen spulletjes meenemen die met een –v- beginnen, dan
zetten we ze op de letterkast. De getallen 1 t/m 10 herhalen we tot aan de herfstvakantie.
We hebben nog niet alle portfoliomappen binnen. Denkt u er nog even aan?
Aanstaande dinsdag 20 september is de sportdag. We willen nog graag een paar ouders die ons
ernaar toe willen rijden, want we hebben nog niet genoeg! Opgave bij de juffen.
Op dinsdagmiddag 27 september is er een voorstelling voor ons. Ook dan willen we graag vervoer. Als u
wilt rijden heel graag! Ook hier geldt: opgave bij de juffen.

Groep 3 en 4

Ondanks de warmte hebben de kinderen afgelopen week hard hun best gedaan, super!
We hebben het in de klas over het thema vriendschap en merken dat er ontzettend leuke gesprekken
ontstaan wanneer we het over dit onderwerp hebben. Want wie zijn jouw vrienden? En wanneer ben je
vrienden? En kun je alleen met 1 iemand een vriend zijn of met meer? En hoe maak je nieuwe vrienden?

In groep 3 werken we met veilig leren lezen ook rustig verder aan nieuwe woorden, deze week was dat
sok en aan (de lamp gaat aan). Met rekenen werken we aan de vijfstructuur. Kun je het groepje van 5
meteen herkennen? En maak eens een groep van 10
In groep 4 hebben we allemaal een eigen spel gemaakt! Met opdrachtkaarten waarop staat dat je een
woord moet uitbeelden, omschrijven of tekenen. Erg leuk! Sommige hebben er zelfs al mee gespeeld.
Met rekenen oefenen we hard om onze rijtjes met sommen netjes in het schrift te schrijven, dat valt
nog niet altijd mee, maar … oefening baart kunst.
Denkt u nog even aan het meegeven van de portfolio’s? De namen van de kinderen die de map nog mee
moeten nemen, staan op het bord in de klas. Alvast bedankt.

Groep 5 en 6
Woensdag hebben we enthousiast gewerkt aan Nieuwsbegrip. Het thema was Paralympische spelen.
We hebben gesproken over mensen met een beperking en wat dat betekent voor hen als sporter.
Het filmpje over de sporters maakte veel indruk.
In deze les leerden we verder het oplossen van onduidelijkheden. Waar kan ik mijn antwoord op de vraag
vinden? In tweetallen maakten de kinderen de opdrachten. Samen hebben we de antwoorden besproken.
Met taal zijn we gestart met het thema : ”Draaien”. De kinderen leren wat een uitdrukking is.
Leren uitdrukkingen kennen die aansluiten bij het thema. Bijvoorbeeld: Het loopt op rolletjes,
het wiel opnieuw uitvinden en iemand in de wielen rijden. We gaan ook leren een beschrijving te maken
van een woord.
De portfolio’s zijn nog niet allemaal terug. Graag zo spoedig mogelijk inleveren.
Vrijdag krijgen de kinderen een tafelposter mee naar huis om de keersommen te oefenen.
Elke dag op een vast moment oefenen werkt heel goed. Het zou fijn zijn als u de kinderen wilt helpen.

Groep 7 en 8
Rekenen
Groep 7 leert breuken vergelijken en te herleiden aan de hand van het verdelen van stukken peperkoek,
het aflezen van maatbekers en het verdelen van repen chocolade. Ook leren ze breuken aan te vullen tot
1 hele.
Groep 8 herhaalt alles wat we al geleerd hebben over breuken. Alle aspecten van de breukencirkel komen
aan de orde. Diverse modellen worden hierbij gebruikt. Zoals het cirkelmodel, het staafmodel, het
hokjesmodel, het rekenen met breuken op de getallenlijn en in verhoudingstabellen.

Taal
Vandaag is de toets van Taal afgenomen. Voor deze toets hadden de kinderen ook een woordenlijst
meegekregen naar huis.
Topo en thematisch werken
Denk nog even aan de toetsen die gepland staan!

Nieuwsbrief 5 verschijnt
donderdag 22 september

