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

Brief afscheid juf Ciska

Vandaag krijgen alle oudste kinderen een brief mee over het afscheidsfeest van juf Ciska op dinsdag 25
oktober, de dinsdag na de herfstvakantie.

Ontruimingsoefening uitgesteld

Omdat vanmorgen de fietsenkeuring is geweest, is de ontruimingsoefening uitgesteld naar 27 oktober.

Zondag 9 oktober: Kom in de Kring dienst

Wollie is afgelopen maandag al op school geweest
om het thema bekend te maken.
Het is gelukkig goed gelukt om de zelfgebakken
cake samen te delen.
In de dienst wordt aandacht bested aan actie
Schoenmaatjes. Helaas is Humantex gestopt met
het plaatsen van kledingcontainers. Daarom doen
we dit jaar samen met de kerk éénmalig mee aan
actie schoenmaatjes.
Iedereen mag een paar spulletjes meenemen
voor in de dozen.
Je hoeft niet zelf een heel doos te vullen.
Vanaf maandag staan de dozen klaar in school.
Kom allemaal naar de dienst!
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.

Kinderboekenweek
De afsluiting van de kinderboekenweek in het Dorpshuis, waarbij alle
belangstellenden welkom zijn, is dinsdag 11 oktober om 14.00 uur.
Opa’s en oma’s die zijn opgegeven, zijn dinsdagmorgen van 9.30 uur tot
10.30 uur van harte welkom in de groep(en) van hun kleinkinderen.

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.
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.

Kinderraad

Afgelopen dinsdag is de kinderraad voor het eerst bij elkaar geweest. Het was een leuke en zinvolle
‘vergadering’. De kinderen van de raad zullen in hun groep vertellen wat er is besproken.
Ook komt de info uit de kinderraad terug in de schoolkring. We hebben gepraat over de plannen van de
school, het misschien gaan werken met tablets en het plein + speelgoed zijn aan bod geweest.

Op herhaling: Ouderbijdrage

Aan het begin van dit nieuwe schooljaar het vriendelijke verzoek aan ouders/verzorgers om de
ouderbijdrage over te maken. D.m.v. de ouderbijdrage kunnen extra kosten betaald worden voor bijv.
Sinterklaascadeautjes, schoolreis en schoolkamp.
De ouderbijdrage is ook voor schooljaar 2016/2017 45 euro per kind. Het bedrag – mag ook in gedeelten
- graag overmaken naar bankrekeningnummer NL89RABO0358310342 t.n.v. Willem-Alexanderschool
o.v.v. de naam/namen van de kinderen.

Bijbelse geschiedenis

Week 41: 10/10 - 14/10
De overkant
Deuteronomium 31:1-8; 34:1-12; Jozua 3,4
Mozes heeft een lange reis gemaakt met het volk Israël. Van het donkere land Egypte door de woestijn
op weg naar het beloofde land, veertig jaren lang. Nu ze er bijna zijn, gaat Mozes niet meer mee. Hij
krijgt het land nog wel te zien vanuit de verte. Jozua is de nieuwe leider van het volk. Hij leidt hen door
de Jordaan naar het beloofde land.

Jarigen
Zondag 9 oktober is Phelien uit groep 4 jarig. Zij wordt 7 jaar. Van harte gefeliciteerd!

Belangrijke data komende periode
Oktober
Zondag 9
Dinsdag 11
Donderdag 13
Vrijdag 14
Maandag 17 t/m vrijdag 21
Maandag 24
Dinsdag 25
Dinsdag 25
Donderdag 27

Kom in de Kring kerkdienst
14.00 uur Afsluiting Kinderboekenweek met ouders
Ledenraad VPCBO
Fancy Fair
Herfstvakantie
Deze week les verkeerscommissie groep 3/4
Luizencontrole
Start huisbezoeken aan kinderen groep 1, 3, 5 en 7
Ontruiming oefenen

November
Dinsdag 1
Dinsdag 1
Woensdag 2
Dinsdag 8
Maandag 14
Dinsdag 15

Maandopening Marjolein
Voorstelling groep 3/4 en 5/6, 11.00 uur De Zwarm Geesbrug
Voorstelling groep 3/4 en 5/6 is verzet naar dinsdag 1 november
Oudercommissie Hummelhoes
Studiedag team, alle kinderen vrij
Peuters en kleuters vrij

Groep 1 en 2

Wat was het leuk toen de oma van Loïs bij ons heeft voorgelezen in de klas uit het boek: ‘Met opa in het
donker’. We zijn deze week druk in de weer met het thema van de Kinderboekenweek over opa’s en oma’s.
We hebben al een opa of oma geverfd, plaatjes op de goede volgorde gelegd van jong tot oud en we
hebben een oma en opa-spel gespeeld. We hebben zelfs een stamboom gemaakt. Nu weten we wie er bij
onze familie hoort.
De woorden die we deze week geleerd hebben zijn: vader, moeder, getrouwd, zoon, dochter, broer, zus,
voornaam, achternaam en de maanden van het jaar.
We hebben de letter –b- van boek geleerd.
In de maand september hebben de kinderen in onze groep een totaalbedrag van € 9,63 gespaard vooKika.
Elke vrijdagochtend mogen ze geld meenemen en in de spaarpot doen. Het hoeft helemaal geen groot
bedrag te zijn; alle kleine beetjes helpen!
Er zijn nog een paar kinderen die nog niet hun gymkleren en/of –schoenen bij zich hebben. Denkt u er
nog even aan om het mee te geven?

Groep 3 en 4

De opening van de kinderboekenweek is geweest, wat was het leuk. De oma van Minke en Brechje heeft
voorgelezen en de oma van Sven ook. De opa van Minke en Brechje was ook meegekomen en ook waren de
oma’s van Emil er, gezellig!! We zijn ook deze week druk aan het werk met de kinderboekenweek. We
hebben via het digibord een les gedaan over oude voorwerpen die te misschien wel te vinden zijn op de
zolder van opa en oma.

Ook op de thematafel staan oude voorwerpen (met dank aan Julia
Benjamins). De kinderen vinden het erg interessant en de
verbazing was groot bij het zien van een ouderwetse telefoon, dat
is toch wel heel anders dan een mobiel…
We lezen voor uit een erg leuk en grappig boek, Pas op opa!
Sander is zijn broodtrommel van Cars kwijt, wie heeft de trommel
gezien? Zijn naam staat erop.
Liz heeft oorbellen gevonden, zilveren ringetjes. Ben je ze kwijt?
Ze liggen op het bureau van de juffen van groep ¾.

Zijn er nog ouders die willen/kunnen helpen bij de fancy fair? We hebben nog mensen nodig!

Groep 5 en 6
Deze week zijn we druk met de kinderboekenweek. De juf leest voor uit: ”Sammie en opa”. We hebben
ook een werkopdracht gemaakt. De kinderen moesten een foto van een oma of opa uit de krant knippen.
De foto werd opgeplakt en daarbij werd een fantasieverhaal geschreven met de titel :”Mijn opa/oma is
heel goed in…..”. Nou, fantaseren kunnen ze wel! Er ontstonden prachtige verhalen die ze op de afsluiting
van de kinderboekenweek zullen voorlezen.
De tafels 4 en 6 (groep 5) en de tafels 6 en 8 (groep 6) worden herhaald. Op dinsdag 11 oktober toetsen
we deze tafels nogmaals.
Met Nieuwsbegrip was het thema, zoals verwacht, de kinderboekenweek. De kinderen moesten in de
tekst de verwijswoorden zoeken. Ze ontdekten dat er veel verwijswoorden zijn: het, hij, daar, die dat,
ze, haar, er en deze. We hebben deze ochtend in groepjes van vier gewerkt. Dat ging heel goed.

Groep 7 en 8
Social Media
Deze week zijn we aan het werk met een werkboekje ‘slim online- Safe & social’. De leerlingen maken
tijdens de digitale les kennis met de mogelijkheden maar ook met de risico’s van internet en sociale
media. Ze krijgen tips en handvatten om er op een verstandige manier mee om te gaan.
Topo
Vandaag gaat topo mee naar huis. De toets is na de herfstvakantie op 27 oktober.

Nieuwsbrief 8 verschijnt
donderdag 13 oktober

