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

Hendrina

Deze week is onze schoolschoonmaakster, Hendrina, weer aan de slag gegaan nadat zij haar heup had
gebroken. Welkom terug!

Winnaar strandbalactie
Vanmorgen tijdens de maandopening hebben we de mooie foto’s met
strandbal bekeken. Wat leuk dat zoveel ouders en kinderen er aan
hebben gedacht om een foto naar school te mailen!
De meest originele foto is die van Marin! In de zomer met een strandbal in
de sneeuw… Dat was vast een grappig gezicht op de skibaan.
Marin heeft vanmorgen een kleinigheidje gekregen. Gefeliciteerd!

Muziekimpuls en Desiree Wanders
Door het binnenhalen van de de subsidie
‘Muziekimpuls’ hebben we als school een nieuwe
digitale muziekmethode aangeschaft: Eigenwijs
digitaal.
Tijdens de eerste vergaderdag hebben we als
team een orientatietraining over de method
gehad. Desiree Wanders sluit als vakleerkracht
muziek aan bij deze mooie ontwikkeling binnen de
school. Welkom, Desiree!
Voor de muziekimpuls werken we samen met de
Breiberger Muzikanten.

Activiteitenkalender

Als het goed is, hebben alle oudste kinderen een activiteitenkalender over het nieuwe schooljaar mee
naar huis gekregen. Als dit niet zo is, of als een extra exemplaar nodig is, laat het dan weten!

Luizencontrole

Afgelopen dinsdag is de eerste luizencontrole geweest. Eén kind had luizen, maar was al behandeld.
Hopelijk zijn we daarmee de luizen meteen de baas. Kriebelmoeders: Bedankt voor de controle!

Gymtijden

In schooljaar 2016/2017 is er gym op de volgende momenten:
Groep 1/2: Dinsdagmorgen en donderdagmorgen.
Groep 3/4: Maandagmiddag en donderdagmiddag.
Groep 5/8: Dinsdagmiddag en vrijdagmiddag.
In alle groepen is één keer per week een gymles rond spel en één keer per week een les rond toestellen.

Informatieavonden

Dinsdag 6 september: Informatieavond groep 7/8 (19.15 – 20.15) en 5/6 (20.30 – 21.30)
Donderdag 8 september: Informatieavond groep 3/4 (19.15 – 20.15) en 1/2 (20.30 – 21.30)
We verwachten van ieder kind tenminste één ouder bij de informatieavond(en) van de groep van
zijn/haar kind(eren). Als dat echt niet lukt, dan graag afmelden bij de leerkrachten.

Briefjes Vertelgesprekken

De gesprekscyclus over, voor en met de kinderen begint met de vertelgesprekken op
dinsdag 13 en donderdag 15 september.
In de vertelgesprekken krijgen de ouders (en in groep 5 t/m 8 komen de kinderen mee) de mogelijkheid
om over hun kind te vertellen. Hoe is het kind thuis? Wat heeft zijn/haar belangstelling? Ook gaan de
verwachtingen over en weer voor het nieuwe schooljaar met elkaar delen.
De formats voor de vertelgesprekken worden tijdens de informatieavonden uitgedeeld.
In groep 1, 3, 5 en 7 wordt het formulier (opnieuw) ingevuld.
In groep 2, 4, 6, en 8 staat het vrij om al dan niet het format in te vullen.
De vertelgesprekken duren 10 minuten. Vandaag krijgen de kinderen de briefjes mee naar huis.
Graag uiterlijk woensdag 7 september weer inleveren. Voor wie geen briefje is ingeleverd, wordt gewoon
ingepland. Vrijdag 9 september krijgen de kinderen de uitnodigingen mee.
Als juf Marjolein aansluit bij het gesprek, dan staat dat aangegeven.

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. 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. 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.

Bijbelse geschiedenis

Zomerweek 2
Jij mag eerst
Mattheus 18:1-5; 20:1-16.20-28
Wie groot wil zijn bij God, moet klein worden als een kind. De werkers van het laatste uur krijgen
evenveel als de anderen. En wie dicht bij Jezus wil staan, moet anderen dienen. Bij God gaat steeds de
laatste voorop.

Jarigen

Zondag 4 september is juf Sandra jarig. Maandag 5 september is Bodyll uit groep 6 jarig. Zij wordt 9
jaar. Woensdag 7 september is Naomi uit groep 8 jarig. Zij wordt 11 jaar. Van harte, dames!

Beleeftuin en Dorpswinkel

Dinsdag 6 september gaan we voor de laatste keer dit groeiseizoen naar de Beleeftuin.
Dinsdag 13 december beginnen de opdrachten in de Dorpswinkel weer.
De volgende kinderen mogen naar de Beleeftuin: Sam, Jelmer, Lars S. en Jeroen.

Belangrijke data komende periode
September
Dinsdag 6
Dinsdag 6
Donderdag 8
Maandag 12
Dinsdag 13
Woensdag 14
Donderdag 15

Oudercommissie Hummelhoes
Informatieavonden groep 5/6 en 7/8
Informatieavonden groep 1/2 en 3/4
Kleuters vrij
Vertelgesprekken
Start Jantje Beton
Vertelgesprekken

Groep 1 en 2

We zijn weer begonnen en dat was best spannend voor een aantal kinderen. Maar na een paar dagen is
iedereen gewend. We kunnen weer fijn spelen in de poppen- of bouwhoek, met de lego, de spelletjes uit
de kast enz. Ook buitenspelen kan nog fijn, nu het weer zo mooi is.
Deze eerste week zijn we bezig om alle regels en gewoonten van de klas te herhalen, want na zo’n lange
vakantie kan het best een beetje weggezakt zijn.
Volgende week gaan we beginnen met het thema ‘Vriendschap’. We gaan dan o.a. leren om elkaar te
helpen als dat nodig is, om iets voor elkaar over te hebben. Kortom: doen wat een echte vriend doet.
Binnenkort gaan we weer gymmen en spelen in het gymlokaal. Wilt u eraan denken de gymkleren mee te
geven?
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!

Groep 3 en 4

Wat vonden sommige kinderen het spannend om naar groep 3 te gaan, maar gelukkig viel het erg mee en
was iedereen al snel gewend.
In groep 3 zijn we ook meteen begonnen met leren lezen en schrijven, we kennen de woordjes ik en maan
al, heel knap! We hebben ook al een maan geknutseld.
In groep 4 zijn we begonnen met de methode Staal, dit is nieuw voor de kinderen. We hebben het met
taal gehad over starten, wanneer start? En waarmee? We hebben het over spelletjes zoals een bordspel
gehad. Hier gaan we de komen de weken mee verder werken.
Op maandag en donderdag hebben we gym, wilt u dan even aan gymkleren en schoenen denken? Alvast
bedankt.
Ook waren er een aantal kinderen met bekers en bakjes waar geen naam op stond, dit is erg lastig met
uitdelen en zorgt voor veel onrust en vertraging. Graag namen op de spullen, alvast bedankt.

Groep 5 en 6
De eerste week zit er al bijna op. De kinderen vinden snel hun weg en genieten van het weer samen
werken en spelen. Natuurlijk beginnen we rustig, maar toch hebben we al reken – en spellingslessen
gedaan. Het is veel herhalen. De keersommen komen veel aanbod. Bij spelling worden de hak- lucht- en
zingwoorden herhaald.
Met thematisch werken is het onderwerp: “Onderweg”. Les 1 begint met: “ Van huis naar school”.
Wat zie je onderweg? Hoe ziet een wijk eruit? Wat is er wel en wat niet? Daarna gaan de lessen over
kaartlezen en plattegronden lezen en tekenen. We leren wat een legenda is en werken met pictogrammen.

Vrijdagmiddag 2 september gaan we lekker zwemmen in het zwembad te Zwinderen. Dit hadden de
kinderen nog te goed van voor de zomervakantie. Groep 5 en 6 gaan met auto’s. Het vervoer is geregeld.
Het zwemmen is onder schooltijd. We vertrekken om 12.15 uur en zullen om 14.30 uur terug zijn. De
kinderen mogen voor deze middag iets te eten en te drinken meenemen. Ook zonnecrème is een aanrader!
Kinderen die een abonnement hebben, willen we vragen die mee te nemen!
Gymnastiek: er waren veel kinderen die geen gymschoenen hadden. Wilt u daar even naar kijken?

Groep 7 en 8
Start
We zijn weer fris en fruitig begonnen aan het nieuwe schooljaar met z'n allen. Aan alle verhalen te
horen, heeft een ieder veel beleefd in de vakantie en het erg naar de zin gehad.
We zijn rustig aan begonnen met het programma en komen zo weer lekker in het ritme.
Staal Taal Woordenschat
De kinderen hebben een woordenlijst mee naar huis gekregen van het eerste thema van Staal. Deze
woorden komen in de toets aan bod. Deze is op 15 september.
Oproepje gastspreker
Van onze kant hier even een oproepje m.b.t. het thematisch werken voor de komende weken voor groep
5 t/m 8. Het thema waaraan we werken is "Onderweg". Hierbij moet je denken aan het onderweg zijn en
van a naar b met verschillende vervoer/ transportmiddelen, zoals : de auto, de fiets, de trein, het
vliegtuig, de bus, de vrachtauto enz. Hierbij komen ook termen aan bod zoals infrastructuur.
Nu zouden we het leuk vinden om een gastspreker in de klas te krijgen die in één van de sectoren werkt,
heeft gewerkt of er veel over weet te vertellen. Lijkt je het leuk of ken je iemand laat het ons weten.
Zwemmen
Omdat de zwemdag voor de zomervakantie niet is door gegaan, gaan we vrijdagmiddag 2 september
lekker zwemmen in het zwembad te Zwinderen. Groep 7 en 8 gaat op de fiets. Het zwemmen is onder
schooltijd. We vertrekken om 12.00 uur en zullen om 14.30 uur terug zijn. Kinderen die een abonnement
hebben willen we vragen die mee te nemen.

Nieuwsbrief 3 verschijnt
donderdag 8 september

