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Hallo kinderen en ouder(s)/verzorger(s) van de Willem Alexanderschool,
Schoenmaatjes tot 4 november

Gisteren hebben alle oudste kinderen een foldertje
meegekregen: Wij gaan dit schooljaar samen dozen
vullen voor actie Schoenmaatjes. Zo vullen we mooie
dozen voor kinderen in arme landen.
Dit in plaats van de Humantex-kledingcontainer. Zij
zijn helaas gestopt met het plaatsen van containers.

Voor de actie schoenmaatjes werken we samen met de kerk. Het was ook het thema van de Kom-in-dekring dienst van afgelopen zondag. Een hele doos vullen mag, dan mag je een doos meenemen van school
naar huis. Losse spullen kunnen op de tafel in de hal neergelegd worden.
Uiterste inleverdatum is vrijdag 4 november. Daarna worden de dozen gevuld en naar het verzamelpunt
gebracht.

Opbrengst Jantje Beton

De opbrengst van de verkoop van de loten voor Jantje Beton heeft 515 euro opgeleverd voor onze school.
Iedereen bedankt voor het verkopen van de loten! Binnenkort gaan we – in overleg met de kinderen van
de kinderraad - nieuw speelgoed voor op het plein en in de klassen aanschaffen.

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 dag zal er van alles te doen zijn voor kinderen en ouders. Ook is er, tegen betaling, genoeg te
eten en te drinken.

Herfstvakantie en huisbezoeken

Van maandag 17 t/m vrijdag 21 oktober is het herfstvakantie. De school is dan gesloten. Na de
herfstvakantie beginnen de leerkrachten met de huisbezoeken aan de kinderen van groep 1, 3, 5 en 7.
Daarvoor wordt een afspraak gemaakt.

Luizencontrole
Dinsdagmorgen 25 oktober is de tweede luizencontrole. Graag allemaal met schoon gewassen haren en
zonder gel/vlechten naar school komen.

Afscheidsfeest juf Ciska

Alles is geregeld voor het feest van juf Ciska op dinsdag 25 oktober. De kinderen hoeven die dag geen
lunch mee te nemen.
Vanaf 14.15 uur is iedereen welkom bij school voor een gezellige ‘receptie’. De kinderen mogen om 14.30
uur naar huis, maar mogen ook nog blijven als er iemand voor de receptie is gekomen.

Verkeerscommissie: Vervolg fietsencontrole + verkeersles in groep 3/4
Donderdag 6 oktober zijn de fietsen gecontroleerd door VVN in samenwerking met onze
verkeerscommissie. Als er kinderen zijn die een fiets hebben die eerst was afgekeurd, maar nu
bijvoorbeeld wel werkende verlichting heeft, dan kunnen de kinderen hercontrole aanvragen bij juf
Sandra. Als alles werkt, dan krijgen zij alsnog een OK-sticker!
Woensdag 26 oktober verzorgt de verkeerscommissie een verkeersles in groep 3/4.

Bijbelse geschiedenis

Week 43
Wie is koning?
1 Samuël 16, Psalm 23
Koning Saul is zo verdrietig en somber, dat niemand hem kan opvrolijken. Behalve David. Als hij op zijn
harp speelt en zingt, voelt de koning zich beter. Wat koning Saul niet weet is dat David door de profeet
Samuël gezalfd is. Op een dag zal hij de nieuwe koning zijn.

Jarigen

Vrijdag 21 oktober is Yannick uit groep 2 jarig. Hij wordt 5 jaar. Juf Bianca is die dag ook jarig.
Van harte gefeliciteerd alvast, allebei!

Belangrijke data komende periode
Oktober
Vrijdag 14
Maandag 17 t/m vrijdag 21
Dinsdag 25
Dinsdag 25
Dinsdag 25
Woensdag 26
Donderdag 27

Fancy Fair
Herfstvakantie
Luizencontrole
Afscheidsfeest juf Ciska
Start huisbezoeken aan kinderen groep 1, 3, 5 en 7
Verkeersles in groep 3/4
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
De afsluiting van de Kinderboekenweek afgelopen dinsdag was heel leuk. Fijn dat er zoveel ouders waren
om te kijken en luisteren naar wat de kinderen ten gehore brachten.
Deze week hebben weer veel gedaan met het thema 'Voor altijd jong'. We hebben gemeten met oma's
breisels. Blokken die opa gezaagd heeft hebben we nagetekend. We hebben het spel 'Ik ga logeren en
neem mee....' gedaan. En we hebben zinnen gemaakt met nieuwe woorden die we hebben geleerd.
Die woorden zijn deze week: woorden van het weer zoals bewolkt, zonnig, mistig. Verder: logeren, in
slaap vallen en snurken. Ook de woorden toilettas, tandenborstel, tandpasta, kam, pyjama kwamen
voorbij. Voor de kinderen is het leuk (en goed!) dat deze woorden thuis ook met de kinderen herhaald
worden.
Groep 2 is elke week bezig met schrijven. Dit gaat heel goed. Ze hebben al een paar keer een mooi
schrijfblad mee naar huis gekregen.
Volgende week is het vakantie. Dat hebben de kinderen van groep 1 en 2 na een periode van hard werken
wel verdiend!
Na de herfstvakantie beginnen we met een nieuw thema uit het herfstpakket van Schatkist: 'Een echte
papegaai'. Allemaal een fijne vakantie gewenst!

Groep 3 en 4
Wat hebben we een leuke kinderboekenweek afsluiting gehad! Wethouder Jeroen Huizing kwam
voorlezen en ook kwamen er opa’s en oma’s op bezoek. De oma van Liz heeft het boek over ‘pas op
opa!’uitgelezen.
Na de herfstvakantie gaan we beginnen met het thema herfst. De kinderen mogen dan ook
herfstspulletjes meenemen voor op de thema tafel.
Ook willen we vragen of ieder kind uit groep 3/ 4 een schoenendoos meeneemt, dit is voor een
knutselwerkje, alvast bedankt.
Afgelopen week hadden veel kinderen geld mee voor Kika, we hebben €3.83 ingezameld, super!
De kinderen van groep 3 krijgen een blad mee met hierop de indeling van de huisbezoeken. Kunt u niet,
wilt u dan onderling proberen te ruilen? Wilt u het ons dan wel even laten weten?
De kinderen van groep 4 krijgen een blad mee met hierop de tafel van 2, het is de bedoeling dat ze deze
leren en na de vakantie mogen ze de tafel opzeggen bij juf en hopelijk een sticker plakken.
Ook krijgen de kinderen een strookje mee met hierop de website van gynzy kids en een persoonlijk
inlognummer. Wanneer u deze op de computer invoert, zult u zien dat de kinderen de tafel van 1 en van 2
kunnen oefenen. Wilt u het inlognummer bewaren? We gaan vaker gebruik maken van gynzy kids!

Groep 5 en 6
We hebben fijn gewerkt over het thema:”kinderboekenweek”. We hebben vooral veel plezier gehad met
het dansje oefenen voor de afsluiting.
Na de herfstvakantie is het thema: ”Voeding en je lichaam”. We gaan het dan hebben over wat voeding
met je lijf doet. Hoe kunnen we op school ook aan gezond eten en drinken denken? Mag je dan nooit
snoepen? De kinderen mogen foto’s meenemen waarop ze aan het bewegen zijn. Denk aan een
sportwedstrijd of thuis op de trampoline.
Na de vakantie worden opnieuw de tafels herhaald. Groep 5 de tafels van 4,5 en 6. Groep 6 de tafels van
6, 7 en 8. Het is belangrijk de tafels goed door elkaar te oefenen.
We wensen iedereen een fijne herfstvakantie toe!

Groep 7 en 8
Halloweenparty
Op donderdag 5 november vieren juf Christel en juf Bianca samen de verjaardag. Het thema is
Halloween. Je outfit hoef je nog niet aan te trekken naar school. We gaan ons gezamenlijk verkleden na
de kleine pauze. Who will be the most scariest creature that day?
Rekenen
Afgelopen week hebben we de toets van blok 1 gemaakt. Volgende week staat in het teken van verrijken
en remediëren.
Taal
Het thema Portret hebben we afgerond met een toets. We starten nu met het thema Mysteries. Of het
nu gaat om graancirkels of de Bermudadriehoek, de verschrikkelijke sneeuwman of Nessie: je gelooft je
ogen niet. Je speurt naar mysteries die nooit zijn opgelost. Een mooi thema, die ook mooi aansluit op het
thema van Wereld Oriëntatie; Egypte.
Huiswerk 25 oktober terug
De regelkaart werkwoorden is meegegaan naar huis. Bewaar deze goed! Deze kan goed gebruikt worden
bij het huiswerk wat je meekrijgt.
Typeworld
Na de herfstvakantie starten we met groep 7 met Typeworld. Na de vakantie gaat verdere info en
inloggegevens mee naar huis. Maar nu eerst lekker genieten van de herfstvakantie!

Nieuwsbrief 9 verschijnt
donderdag 27 oktober

