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

Geboren

Donderdag 13 oktober heeft Elysha uit groep 3 een broertje gekregen binnen het gezin van haar vader.
Alles gaat goed met de kleine Dylan. Van harte gefeliciteerd!

Feest juf Ciska

Afgelopen dinsdag was het ‘afscheidsfeest’ van juf Ciska. We hebben er een echt pannenkoekenfeest
van gemaakt. Eerst met elkaar eten in het Dorpshuis en daarna een voorstelling in de gymzaal. Het was
heel gezellig. Fijn dat er veel ouders en overburen naar de receptie kwamen. Dat heeft Ciska zeer
gewaardeerd. ‘s Avonds zijn we als team met elkaar uit eten geweest. Al met al een geslaagde dag waar
Ciska met veel plezier op terug kijkt. Héél veel geluk en succes, juf!

“Tingelinge pannenkoek,
Stroop en poedersuiker
Tingelinge pannenkoek,
Kom nog eens op bezoek!”

Fancy Fair

De Fancy Fair van vrijdag 14 oktober heeft 450 euro opgebracht. Activiteitencommissie bedankt voor de
organisatie. Ook dank aan iedereen die heeft geholpen. Leuk dat daar ook oud-leerlingen bij waren! Van
de opbrengst van de Fancy Fair gaan we in overleg met de kinderraad speelgoed aanschaffen.

Actie Schoenmaatjes

De tafel met dozen en spulletjes voor actie Schoenmaatjes komt al behoorlijk vol! Bedankt voor het
inleveren van de spulletjes. Dit kan nog t/m vrijdag 4 november. Daarna worden de dozen gevuld,
versierd en naar het verzamelpunt in Emmen gebracht.

Ontruiming opnieuw uitgesteld

Omdat er vanmorgen een uitvaart is vanuit het Dorpshuis, hebben we de ontruimingsoefening niet gedaan.
Een nieuwe datum wordt ingepland.

Studiedagen

Maandag 14 november zijn alle kinderen vrij. Het team heeft dan een studiedag waarin alle
verbeterplannen voor schooljaar 2016/2017 aan bod komen. ‘s Middags is er een workshop bij de nieuwe
muziekmethode.
Dinsdag 15 november zijn de peuters en kleuters vrij. Er is dan een studiedag voor de
onderbouwleerkrachten.

Bijbelse geschiedenis

Week 44 : 31/10 - 04/11
Wie durft?
1 Samuël 17
Het leger van Israël staat tegenover de Filistijnen. De reus Goliath wil vechten tegen één van de
Israëlieten. Is er iemand die het tegen hem op durft te nemen? De kleine David gaat de reus tegemoet,
met een slinger als wapen. God zal hem helpen.

Jarigen

Woensdag 2 november is Jelco uit groep 6 jarig. Hij wordt 10 jaar. Van harte, Jelco!

Belangrijke data komende periode
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

Afgelopen dinsdag namen we afscheid van juf Ciska. Het was een gezellig feest en de kinderen en juffen
van groep 1 en 2 wensen juf Ciska alle goeds.
Wij zijn na de vakantie begonnen met het nieuwe thema uit het herfstpakket van Schatkist: Dieren.
In het verhaal gaat kleine papegaai alleen op pad. Hij vindt zichzelf al groot genoeg en
wil wel eens wat van de wijde wereld zien. Hij zegt zijn papa gedag en vliegt eropuit. Op
zijn reis komt hij allerlei dieren tegen: grote en kleine dieren, lieve en ge- vaarlijke
dieren, mooie en trotse dieren en stinkdieren. In het verhaal spelen rijmzinnen en
napraten een belangrijke rol. We hebben naar het verhaal geluisterd en nagespeeld.

Veel woorden hebben we al geleerd: de dierennamen zoals papegaai, krokodil, pauw, stinkdier. En verder
woorden als verwennen, de vacht, de snavel, kleurig, na-apen, happen, gemeen, klapperen, stinken. De
woorden worden allemaal door Lin de woordspin in haar web geplakt.
Groep 1 heeft het getal 1 geleerd en groep 2 het getal 11.
Volgende week gaan we verder met het thema. We gaan o.a. een nieuwe letter leren, de getallen herhalen
en zeker ook weer nieuwe woorden leren.

Groep 3 en 4
Op woensdagmorgen 26 oktober hebben we een verkeersles op het
plein gedaan, wat vonden we het leuk en hebben we veel geleerd.
Altijd goed kijken en stil staan. (bedankt Wenda en Justin voor de
hulp).

In groep 3 hebben we kern 2 afgesloten en iedereen heeft een diploma verdiend!! Super geoefend,
helemaal trots. De diploma’s gaan in onze portfolio’s maar we hebben een kopie meegekregen naar huis,
en de nieuwe woordenlijst voor kern 3.
In groep 4 gaan we aankomende week de tafel van 2 overhoren, en natuurlijk kunnen de kinderen een
sticker verdienen. Ze moeten de tafel in een halve minuut helemaal kunnen opzeggen en daarna doen we
de sommen door elkaar.
Dinsdagmorgen 1 november gaan we met groep 3 t/m 6 naar de voorstelling: “De toverbuik” in Geesbrug.
De voorstelling begint om 11.00 uur en duurt 45 minuten. We vertrekken om 10.30 uur. We zijn op zoek
naar vele ouders die kunnen en willen rijden. Aanmelden kan bij de juffen van groep 3/4 en 5/6.
Denken jullie nog even aan de schoenendoos die je meeneemt naar school? Het is voor een
knutselopdracht.

Groep 5 en 6
Wij zijn gestart met het thema: “Voeding en je lichaam”. Woorden die aanbod komen zijn: energie,
brandstoffen, bewegen, schijf van vijf en zuurstof. Omdat de lessen ook over bewegen gaan, brengen we
vrijdagmiddag 28 oktober een bezoekje aan het fitnesscentrum Dalen. De kinderen moeten goed aan de
gymkleding en gymschoenen denken! Het vervoer is al geregeld. We kijken uit naar een sportieve middag.
De kinderen hebben de opdracht gekregen om een foto mee te nemen waarop je kunt zien dat ze aan het
bewegen zijn. Deze foto’s hangen we op in de klas.

Dinsdagmorgen 1 november gaan we met groep 3 t/m 6 naar de voorstelling: “De toverbuik” in Geesbrug.
De voorstelling begint om 11.00 uur en duurt 45 minuten. We vertrekken om 10.30 uur. We zijn op zoek
naar vele ouders die kunnen en willen rijden. Aanmelden kan bij de juffen van groep 3/4 en 5/6.
Rekenen: groep 5 gaat oefenen met geld rekenen, kloktijden en tafels. Groep 6 oefent de breuken,
kloktijden en afstanden in kilometers. Groep 6 is ook deze week begonnen met het rekenen in de
dorpswinkel.
Op dinsdag 1 november worden de tafels getoetst. Voor groep 5 de tafels van 4,5 en 6.
Voor groep 6 de tafels van 6,7 en 8.

Groep 7 en 8
Boekbespreking
De kinderen houden binnenkort een boekbespreking, het overzicht is mee naar huis waarop te zien is
wanneer ze aan de beurt zijn. Kies een boek die je leuk lijkt en aanspreekt om te gaan lezen. Wanneer je
je het uit hebt maak je een lijstje met gegevens over het boek en je maakt een verslag voor jezelf. Dit
presenteer je aan de groep d.m.v. een powerpoint.
Typeworld
A.s. vrijdag starten we met de typecursus. Gedurende 20 weken typen de kinderen een half uur per week
op school. Het is de bedoeling de cursus binnen 20 weken te voltooien. Om dit te bewerkstelligen zullen
de kinderen ook thuis moeten oefenen. De tijd hiervoor bedraagt zeker een uur per week, dit kunnen de
kinderen natuurlijk zelf verdelen over de week. De kinderen krijgen een gebruikersnaam en wachtwoord
mee naar huis zodat ze thuis ook kunnen inloggen.
Vandaag gaat ook een begeleidende brief voor ouders mee naar huis.

Belangrijke data:
Vandaag Topo toets
1 november toets Engels
7 november toets Taal; woordjes zijn al mee naar huis gegaan voor de vakantie

Nieuwsbrief 10 verschijnt
donderdag 3 november

