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

Vervanging juf Michon

Als alles volgens plan verloopt, dan is vrijdag 16 december de laatste werkdag van juf Michon voor zij
met zwangerschapsverlof gaat. Juf Christel zal juf Michon na de kerstvakantie gaan vervangen. Dit zal
ongeveer tot de meivakantie duren. Donderdag 22 december geeft juf Alette les aan groep 3/4.
Fijn dat dit zo kan. Alvast bedankt voor jullie extra inzet, juffen!

Juf Ciska

Voor het afscheid van juf Ciska mochten de kinderen geld meenemen voor
een gezamenlijk cadeau. Iedereen die dat heeft gedaan, bedankt
daarvoor!
Van dat geld is een ‘pannenkoekenmand’ gemaakt met daarin een schort en
theedoeken met alle namen van de kinderen er op. Ook zaten er
ingrediënten in om pannenkoeken te bakken, placemats, twee gezellige
kaarsjes en een bon om met twee personen pannenkoeken te gaan eten bij
het “Hoes van Hol An” in Aalden in.
Daarnaast kreeg de juf van de kinderen een map met vanuit iedere groep
een blad waarop zij ‘in de gouden lijst’ staat.

Juf Ciska laat zelf het volgende weten:

Ik wil de kinderen, ouders en het team bedanken voor de fijne jaren die ik heb mogen meemaken
op de Willem-Alexanderschool. Ik wil iedereen ook bedanken voor het prachtige afscheidsfeest met
de mooie cadeaus en receptie. Het was ontzettend fijn, zo bijzonder, zo speciaal.
Dank jullie wel voor alles!
Ik wens iedereen veel goeds voor de toekomst en tot ziens! Lieve groet, juf Ciska
Bedankt
een enkel woord
eenvoudig te zeggen
maar soms toch ook moeilijk uit te spreken

Bedankt
twee lettergrepen
zo vaak vergeten
maar toch onmisbaar

Op herhaling: 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.

NSCCT voor groep 4 en 6
In de maand november (2016) zal bij uw kind de NSCCT (Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test) worden afgenomen
op school. De test wordt afgenomen in de klas van uw kind, door de intern begeleider van een school binnen VPCBO
Coevorden. Op de Willem-Alexanderschool is de afnamedatum woensdag 30 november.
Sommige leerlingen laten op school minder zien dan wat ze in werkelijkheid kunnen en presteren daarmee mogelijk
onder hun niveau. De NSCCT helpt om deze leerlingen op te sporen. Daarnaast zorgt de NSCCT voor een second opinion
bij het maken van een inschatting van de leermogelijkheden van kinderen door leerkrachten. Dit zorgt ervoor dat de
leerkracht kan aansluiten bij datgene wat uw kind nodig heeft op school.
Deze test geeft een inschatting van de leermogelijkheden van uw kind op het moment van testen en moet hierdoor niet
gezien worden als een vaststaand gegeven.
Tijdens de portfoliogesprekken (maart 2017) zal u op de hoogte worden gebracht van de leerontwikkeling van uw kind.
Voor verdere informatie en uitleg van bovenstaande gegevens kunt u contact opnemen met school.
Met vriendelijke groet, Maxime Schipper, Orthopedagoog VPCBO-Coevorden

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

Morgen, vrijdag 4 november is Taylor uit groep 2 jarig. Zij wordt 5 jaar. Zondag 6 november is
Damian uit groep 5 jarig. Hij wordt 9 jaar. Zoë uit groep 2 is donderdag 10 november jarig.
Zij wordt 5 jaar. Van harte gefeliciteerd!

Belangrijke data komende periode
November
Dinsdag 8
Maandag 14
Dinsdag 15
Woensdag 30

Oudercommissie Hummelhoes
Studiedag team, alle kinderen vrij
Peuters en kleuters vrij
Afname NSCCT in groep 4 en 6

December
Maandag 5
Donderdag 8
Woensdag 21
Vrijdag 23
Maandag 26 t/m vrijdag 6 januari

Sinterklaasfeest, alle kinderen om 12.00 uur vrij
Vergadering schoolkring
’s Avonds kerstviering in de kerk
Alle kinderen vrij
Kerstvakantie

Groep 1 en 2
Wat zijn de kinderen mooi in de weer met de wilde dieren. Het thema vinden ze erg leuk, ze leren er veel
van.
We hebben geleerd om de rijmpjes van het verhaal op te zeggen. Het kleutersetje is aan bod geweest,
dit kan gekozen worden. We leren hierbij sorteren op één eigenschap en er zit een dierengeluidenspel in.
Bovendien kan het verhaal nogmaals beluisterd worden. Ook hebben we geleerd het verhaal op de geode
volgorde te leggen met verhaalplaten. De nummers van de bladzijden kwamen erbij.
In de poppenhoek kunnen ze het verhaal naspelen.
Verder hebben het spel ‘Niet rijmen maar rekenen’ gedaan. Een voorbeeld: Vier aapjes keken tot heel
laat t.v. Bij één vielen de oogjes toe, wakker waren er nog ……. Met onze vingers erbij lukt dat heel goed.
Knap hoor!
Er kwamen weer veel woorden voorbij zoals: de wereld, de omgeving, dichtbij-verweg, zwieren, eerstlaatst, vooraan-achteraan, op volgorde, op pad, uitrusten, de regenboog. De kinderen vinden het
misschien leuk om te vertellen welke woorden ze geleerd hebben.
De letter –p- van papegaai is aangeboden.
De getallen 1 en 11 zijn herhaald.
Volgende week gaan we vrolijk verder met ‘Een echte papegaai’.

Groep 3 en 4
Op dinsdag 1 november zijn we naar de voorstelling ‘de toverbuik ’in Geesbrug
geweest.
Hier vertelde een mevrouw prachtige verhalen, over een sluwe vos en een haan met
een toverbuik. We hebben ademloos geluisterd en af en toe mochten mee helpen door
hard kukeleku te roepen. We hebben genoten.
Bedankt voor het vervoer!
In groep 3 zijn we met rekenen bezig met de ‘tweeling’sommen. Samen is een tweeling altijd 10. Dus een
tweeling is 1+9 of 2+8.
In groep 4 werken we met rekenen aan het klok kijken, niet alleen met de wijzers kunnen we klok kijken
maar ook digitaal.
Wanneer het dinsdag 8 november mooi weer is, gaan we met de groep naar het bos om daar eens goed te
kijken wat er in de herfst gebeurd, ook gaan we herfstspulletjes zoeken voor in onze schoenendozen
(niet vergeten dus…). Misschien is het handig om regenlaarzen mee te nemen.

Groep 5 en 6
Afgelopen vrijdag brachten we een bezoek aan Sportcentrum Dalen. Er stonden maar liefst 20
oefeningen voor ons klaar. Na de uitleg zijn we fanatiek gaan sporten. Mario, de sportinstructeur, legde
ons ook uit wat gezonde voeding met je spieren doet. Het was een zeer geslaagde middag. Fijn dat alle
kinderen de sportkleding mee hadden. Ouders bedankt voor het rijden. Dat geldt ook voor de ouders die
afgelopen dinsdag hebben gereden naar de voorstelling.
Het thema van taal sluit goed aan bij het thema ”Voeding en je lichaam”. Het thema is namelijk
spijsvertering. We leren woorden als: maag, dikke darm, verteren, verstopping, verzadigd vet,
vleesvervanger, voedzaam en vegetariër. We gaan een recept leren schrijven en denkgesprekken voeren.
Dinsdagmiddag 8 november krijgen we een gastles van de diëtiste. Zij gaat ons vertellen over voeding en
gezonde tussendoortjes.
Huiswerkopdracht: denken jullie nog aan de opdracht: neem een foto mee waarop je aan het bewegen
bent?
Met creatief werken hebben we de schijf van vijf gemaakt. We kunnen nog wel oude tijdschriften
gebruiken, zoals de Margriet of Libelle. Wie helpt ons?

Groep 7 en 8
Week van de mediawijsheid
Van 18 tot en met 25 november staat werken we aan de week van de mediawijsheid.
Het thema van dit jaar ‘Feit, Fake of Filter: Hoe word jij beïnvloed?’
Tijdens deze week doen duizenden klassen mee aan MediaMasters: de wijsheidsgame voor groep 7 en 8.
MediaMasters is een gratis interactieve game die scholen een kans biedt om op een toegankelijke en
uitdagende manier met media in de klas een de slag te gaan. Spelenderwijs leren de leerlingen meer over
de kansen en de gevaren die media bieden.
Thema Egypte
We werken nog t/m 18 november aan het thema.
Milan, Jeroen en Tjarda verzorgen binnen dit thema een presentatie. Heel veel succes!
Boekbespreking
7 november: Anna
21 november: Stan, Nigel, Tjarda en Marit Cremer

Nieuwsbrief 11 verschijnt
donderdag 10 november

