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

Uitnodiging vertelgesprekken

Morgen krijgen de kinderen de uitnodigingen voor de vertelgesprekken op dinsdag 13 en donderdag 15
september mee naar huis. Bij de vertelgesprekken zullen de leerkrachten de ouders vragen om de
gegevens zoals die op school bekend zijn te controleren en/of aan te vullen. Als de aanpassingen zijn
doorgevoerd, dan gaan de leerlinglijsten mee naar huis. Als iemand bezwaar heeft tegen vermelding, dan
horen we dat graag.

Informatieavonden

Dinsdagavond zijn de informatieavonden van groep 7/8 en 5/6 geweest. We kijken terug op goed
bezochte avonden waarin we in een fijne sfeer de informatie konden geven. Ouders die niet aanwezig
waren, krijgen een uitdraai van de powerpointpresentatie op papier. Vanavond zijn de informatieavonden
van groep 3/4 (19.15 – 20.15) en 1/2 (20.30 – 21.30). Van harte welkom!

Actie Jantje Beton – start woensdag 14 september

Ook dit jaar doen we weer mee aan de lotenverkoopactie van Jantje Beton. De start is woensdag 14
oktober. Daarna is er twee weken de tijd om de loten van 3 euro per stuk te verkopen.
Wat opvalt is dat sommige kinderen het boekje weer inleveren zonder dat er één lot is verkocht. Door
o.a. deze actie hoeven wij de ouderbijdrage niet te verhogen en kunnen we extraatjes voor de kinderen
regelen. Denk bijvoorbeeld aan het zwemmen in het zwembad in Zwinderen.
Hopelijk vindt iedereen tijd en mogelijkheid om zoveel mogelijk loten te verkopen!

Beleeftuin en Dorpswinkel

Afgelopen dinsdag zijn de laatste kinderen in de Beleeftuin aan de slag geweest. Vanaf komende dinsdag
gaan ze aan de slag met rekenopdrachten in de Dorpswinkel. Alle vrijwilligers die hier aan bijdragen:
Héél hartelijk bedankt!

Op tijd op school
Ook in schooljaar 2016/2017 verwachten we alle kinderen op tijd op
school.
De leerkrachten zullen ouders van kinderen die regelmatig te laat
komen, daar op aanspreken.
Het is vervelend als de start van de dag verstoord wordt door
laatkomers. Iedereen heeft z’n best gedaan om op tijd op school
te zijn.

Op herhaling: Sportdag dinsdag 20 september

Op dinsdag 20 september is er dit schooljaar weer een gezamenlijke sportdag. De deelnemende scholen
voor dit jaar zijn naast de Willem Alexander; CBS De Wegwijzer en OBS De Zwarm uit Geesbrug. De
sportdag gaat plaatsvinden op de sportvelden van VGC in Geesbrug.
De sportdag bestaat uit een ochtend - en middagprogramma. De ochtend is voor de groepen 5 t/m 8 en
de middag voor de groepen 1 /m 4. Voor beide programma's hebben we vervoer en begeleiders nodig.
Kunt u meerijden of lijkt het u leuk om mee te lopen met een groepje graag opgeven bij desbetreffende
leerkrachten.
Voor het ochtendprogramma moet de bovenbouw om 8.30 aanwezig zijn in Geesbrug. Vertrek vanaf
school om uiterlijk 8.10 uur. Het programma eindigt om 11.50 uur.
Voor het middagprogramma moet de onderbouw om 12.30 uur aanwezig zijn. Vertrek vanaf school
uiterlijk 12.10 uur. Het programma eindigt om 14.20 uur.
Even voor alle ouders van de onderbouw: denk er even aan dat de kinderen zullen zo rond 14.40 uur weer
terug op school zijn.

Vossenjacht door kinderclub en WA-at-WORK

Woensdagmiddag 21 september is er een vossenjacht die georganiseerd wordt door de kinderclub en
WA-at-WORK. In de volgende nieuwsbrief volgt meer informatie, maar houdt de datum alvast vrij!

Bijbelse geschiedenis

Week 37: 12/09 - 16/09
Vol vuur
Exodus 2:11-25; 3:1-12; 5:1-9
Mozes kan het niet aanzien dat de Hebreeërs het zo zwaar hebben. Nadat hij een Egyptenaar gedood
heeft, moet hij vluchten. Bij een brandend braambos hoort hij de stem van de Heer. Het volk moet weg
uit Egypte.

Jarigen

Tess uit groep 6 is op 1 augustus in de zomervakantie 9 jaar geworden en dat heeft nog niet in de
nieuwsbrief gestaan. Sorry, Tess! Bij deze: Van harte gefeliciteerd met jouw verjaardag! Donderdag 15
september is juf Janny jarig. Van harte en een fijne dag gewenst.

Belangrijke data komende periode
September
Donderdag 8
Maandag 12
Dinsdag 13
Woensdag 14
Donderdag 15
Maandag 19
Dinsdag 20
Woensdag 21
Maandag 26
Dinsdag 27
Woensdag 28
Donderdag 29

Informatieavonden groep 1/2 en 3/4
Kleuters vrij
Vertelgesprekken
Start Jantje Beton
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

De juffen (Petra en Rita) doen een opleiding ‘Specialist jonge kind’. Maandag 12 september is er weer
een bijeenkomst. De kleuters zijn die dag vrij!
Wij zijn deze week begonnen met het thema ‘Vriendschap’. We hebben het boek ‘de Vlieger’ gelezen. Het
verhaal gaat over Sem die geplaagd wordt door een klasgenoot Rick. Allebei hebben ze een vlieger. Op
een dag maakt Rick de vlieger van Sem stuk, door hem in stukjes te snijden. Sem is heel verdrietig, maar
dan gebeurt er iets moois…. We hebben al een paar woorden geleerd: de vlieger, het touw, het strand,
omhoog, omlaag, zweven, het zakmes, verdrietig en blij. Buiten hebben we met plastic zakken aan een
touw in de wind gelopen. Wat gebeurt er dan?
De kinderen hebben het verhaal met behulp van verhaalkaarten terug verteld.
De les Sociale Talenten hebben we hierbij aangesloten. Dit ging over samen spelen.
De getallen 1 t/m 10 zijn we aan het herhalen.
Volgende week leren we de letter –v- van vriend.
Op 20 september is het sportdag. Hiervoor zoeken we ouders die willen rijden. U kunt zich bij de juffen
opgeven.

Groep 3 en 4
In groep 3 zijn we al behoorlijk gewend, de kinderen zijn enthousiast met het leren van de nieuwe
woorden zoals: ik, maan, roos en vis. We hakken en plakken de woorden, we kleuren de woorden en lezen
de woorden maar ontdekken samen ook steeds nieuwe woordjes zoals: is, rik, mik enz.
In groep 4 zijn we druk aan het werk over: hoe kun je uitvinden wat woorden betekenen? Je kunt erover
lezen, je kunt naar de plaatjes kijken of het aan iemand vragen. Dit zijn we aan het oefenen in de klas.
Alle vaders en moeders heel erg bedankt voor de snelle opgaves om mee te rijden naar het zwembad
vandaag! Super dat het zo snel ging!
Op 20 september hebben we ’s middags sportdag, hiervoor zoeken we ook nog vaders en/of moeders die
willen rijden… opgave kan bij de juffen.

Wilt u de portfolio’s meegeven naar school? We hebben nog niet alle portfolio’s teruggekregen.
En tot slot: we hopen de ouders van groep 3/ 4 vanavond te zien op de informatieavond, tot dan!

Groep 5 en 6
De informatieavond is goed bezocht. Het is fijn om aan de ouders uit te kunnen leggen hoe we werken
op school. Er is gevraagd aan de ouders om de kinderen op gymschoenen te laten gymmen.
Dit om wratten en dergelijke te voorkomen. Ook is het pijnlijk om op blote voeten getrapt te worden
door iemand met gymschoenen.
Met spelling hebben we de categoriewoorden oei, aai en ooi herhaald. Ook de woorden met eeuw en ieuw
zijn aan bod gekomen.
Het rekenwerk in groep 5 bestaat veel uit sommen (optel/aftrek) herhalen van vorig jaar.
Ook hebben we bekeken hoe je een tegelpad kunt leggen met verschillende vormen.
Groep 6 is veel bezig met getallen boven de duizend en kloktijden. Dit kunt u thuis oefenen met de
kinderen. Bijvoorbeeld: hoe laat is het over een kwartier? Hoe laat was het 20 minuten geleden?
Ook wij hebben hulp nodig bij de sportdag. Zie onder kopje: Sportdag 20 september.
Het zou fijn zijn als u zich opgeeft bij mij!
Wilt u de portfoliomappen meegeven naar school? Er missen er nog een paar.

Groep 7 en 8
Informatie avond
Leuk om zoveel ouders te mogen verwelkomen! Bedankt voor uw komst!
Belangrijke data
Toets van WO thema Onderweg: woensdag 21 september.Toets Topo thema 1: donderdag 22 september
We zijn begonnen met het oefenen van de cito eindtoets in groepjes, om zo o.a. te wennen aan de
vraagstelling van Cito.
Tafels
We blijven oefenen met de tafels, omdat er nog een behoorlijk aantal kinderen zijn, die dat nog lastig
vinden. Dan zijn staartdelingen en breuken heel erg lastig en kunnen niet vlot gemaakt worden.
Portfolio mappen
We hebben nog niet alle mappen terug. Zou u thuis even willen kijken en ze alsnog mee willen geven?

Nieuwsbrief 4 verschijnt
donderdag 15 september

