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

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.

Donderdag 17 november geen nieuwsbrief – Visitatie Assen

Donderdag 17 november komt er geen nieuwsbrief uit. Juf Sandra is die dag niet op school. Wij nemen
als team deel aan het traject “Excellente scholen in Drenthe” en daar horen ook visitaties bij.
In de beschrijving van de visitaties staat hierover het volgende: “Het elkaar bezoeken als ‘critical
friends’ leidt tot leren van elkaar, zowel voor degene die gevisiteerd wordt als voor degene die een
school bezoekt. Het zet aan tot nadenken over onderwijs en de wijze waarop het op de eigen school vorm
krijgt. Het stimuleert mogelijk tot bijstellingen of veranderingen en tot verdere kwaliteitsontwikkeling.”
De Willem-Alexanderschool maakt onderdeel uit van een groepje van drie scholen. Eind januari zal ook
onze school gevisiteerd worden. Donderdag 17 november gaat juf Sandra naar de Emmaschool in Assen.

Actie schoenmaatjes
Vandaag gaan we met hulp van Wollie aan de slag met het inpakken van
de schoenendozen voor actie Schoenmaatjes.
Wat zijn er veel spulletjes ingezameld! Bedankt daarvoor.
Volgende week zullen kinderen de dozen gaan versieren. We zullen
daarna foto’s op Facebook plaatsen. Als de dozen versierd zijn, worden
ze naar Emmen gebracht. Vandaar uit start de reis naar een kind dat
heel blij zal zijn met de doos. Het was een leuk project om samen met
de kerk uit te voeren.

Bijbelse geschiedenis
Week 46: 14/11 - 18/11
Waar ben je veilig?
1 Samuël 19, 20
David gaat naar het profetenhuis. De koning stuurt soldaten achter hem aan om hem op te halen, maar er
gebeurt iets bijzonders. De soldaten gaan mee zingen en dansen met de profeten,
ze vergeten helemaal waarvoor ze gekomen zijn! Met een tweede en derde groep soldaten gebeurt
hetzelfde. En als de koning uiteindelijk zelf naar het profetenhuis gaat, verandert ook hij voor even in
een profeet.
Week 47: 21/11 - 25/11
Leve de koning!
1 Samuël 24, 2 Samuël 1, 5
David krijgt de kans om Saul te doden terwijl hij zijn behoefte doet in een grot. Maar hij doet het niet.
Veel later sterven de koning en zijn zoon Jonatan alsnog. David wordt de nieuwe koning.

Jarigen

Morgen, vrijdag 11 november, is Tom uit groep 5 jarig. Hij wordt 7 jaar. Donderdag 18 november is Liz
uit groep 3 jarig. Zij wordt 6 jaar. Vrijdag 19 november is Thijs uit groep 5 jarig. Hij wordt 8 jaar. Van
harte gefeliciteerd, allemaal!

Belangrijke data komende periode
November
Maandag 14
Dinsdag 15
Maandag 21
Dinsdag 29
Woensdag 30

Studiedag team, alle kinderen vrij
Peuters en kleuters vrij
Groep 7 en 8 naar Herinneringskamp Westerbork
Groep 5 en 6 naar Hunebedcentrum Borger
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

Inmiddels is de poppenhoek een dierenwoud, of jungle geworden. Hier kunnen de kinderen naar
hartenlust spelen met wilde dieren of ze kunnen zelf wilde dieren zijn. Er liggen een paar dierenknuffels
in. De kinderen mogen zelf ook wilde dieren voor de jungle meenemen. Wilt u dan wel even een naam op
het labeltje schrijven?
De taalhoek is een dierenbibliotheek geworden. Hierin ligt veel informatie, boeken en tijdschriften, over
dieren. Zo kunnen we alles te weten komen wat we willen over wilde dieren.
We hebben de rijmpjes van het verhaal geleerd en zelf nieuwe rijmpjes gemaakt. Dit kunnen we heel
goed! Ook hebben we dieren gesorteerd: dieren met 4 poten en dieren met 2 poten, grote en kleine
dieren, verschillende kleuren enz.
Groep 1 heeft het getal 2 geleerd en groep 2 getal 12.

De woorden van deze week zijn: gisteren, vandaag, morgen, deze week, volgende week, het weekend,
passen, klein-groot, meten, even groot, meer-minder, erbij, het versje, het woord, de letter.
We zijn samen met groep 3 en 4 naar het bos geweest en hebben daar mooie herfstspullen gevonden. Ze
staan in de klas.
En we hebben ook nog met de lampion gelopen. Bij Hillie en leesoma Janny hebben we een mooi liedje aan
de deur gezongen en wat lekkers verdient. De lampions zijn al mee naar huis. Iedereen veel plezier met
Sint-Maarten!
Volgende week is de laatste week van het thema Dieren. Natuurlijk beginnen we daarna te werken over
Sinterklaas!

Groep 3 en 4
In groep 3/ 4 werken we over het thema de herfst. We kijken elke dag wat voor weer het is en hebben
al flink gewerkt en geknutseld over dit onderwerp. Maar we zijn nog niet klaar… afgelopen dinsdag zijn
we ’s middags heerlijk in het bos geweest en hebben spulletjes gezocht zodat we vanmiddag zelf een
natuurmuseum kunnen maken.
In groep 3 zijn we de aankomende tijd druk aan het splitsen met rekenen. Dit vinden sommige kinderen
nog best lastig maar gelukkig gaan we nog veel oefenen. Bij splitsen gaat het bijvoorbeeld om de volgende
sommetjes: 10= 4+….
In groep 4 werken we de aankomende tijd over verschillende onderwerpen met rekenen. We zijn druk
alles aan het meten en ontdekken wat een cm en meter is. Ook hebben we het over geld: welke
munteenheden zijn er en wat kun je ervoor kopen?
Ook hebben we het over verschillende vormen zoals driehoek, zeshoek en nog veel meer…!
De lampions zijn klaar en mee naar huis! We wensen iedereen een goede sint maarten en een fijne vrije
maandag.

Groep 5 en 6
Het was een week met veel verschillende activiteiten.
Op dinsdagmorgen kwam Lieke van de Bibliotheek Coevorden ons uitleg geven over de website van de
school. Binnenkort komt er een link naar de Bibliotheek op school. Het kind kan dan thuis zoeken naar
boeken, websites en filmpjes. Die zijn goed te gebruiken bij de presentaties van thematisch werken.
De kinderen hebben een brief gekregen met de uitleg en de toegangscode.
Dinsdagmiddag kwam de diëtiste ons het een en ander vertellen over gezonde en ongezonde voeding.
De kinderen mochten gezonde tussendoortjes proeven zoals: komkommer, radijs, paprika, wortel en
courget. Ook bespraken wij de schijf van vijf.
Uit de prullenbak had de diëtiste de lege pakjes en flesjes drinken gevist. We hebben besproken hoeveel
suiker er in zit. We lieten dat zien door het aantal suikerklontjes erbij te leggen. Dat was best
schrikken. We wisten niet dat in sommige pakjes drinken erg veel suiker zit.

Om dit een vervolg te geven, gaan we vanaf volgende week
dinsdag het volgende doen:
In de korte ochtendpauze drinken de kinderen water. Een
flesje kun je op school vullen of je neemt een beker mee. De
kinderen die water drinken mogen een sticker op de kaart
plakken. De waterdruppelstickers hebben we gekregen van de
diëtiste. De bedoeling is om eind van de week 4 stickers te
hebben. Wie gaat het redden? Natuurlijk doet juf ook mee.
Het zou ook fijn zijn om in de ochtendpauze een gezond
tussendoortje mee te geven. De kinderen kunnen nu genoeg
voorbeelden bedenken. Zo krijgt ons thema een waardevolle
inhoud.
Yvonne, Chloé, Tess en Shannon hebben inmiddels een presentatie gegeven over “Voeding en je lichaam”.
Dat waren mooie, inhoudelijke presentaties. Goed gedaan!
Marin en Bodyll hebben een boekbespreking gedaan. Ook dit was keurig verzorgd.
Op donderdagmiddag 17 november zijn we te gast bij de familie Grooten op de boerderij.
Het thema ”Voeding en je lichaam” belicht ook de melkproducten en de voordelen ervan.
Let op: we gaan allemaal op de fiets naar de boerderij. Dus iedereen moet op de fiets komen.
Zorg dat je fiets in orde is. Bij slecht weer gaan we met auto’s. Ouders die willen rijden in geval van
slecht weer kunnen zich melden bij juf Marijke. Neem je laarzen mee!

Groep 7 en 8
Maandag 21 november brengen we een bezoek aan Herinneringskamp Westerbork. We gaan met de bus.
We vertrekken om 8.00 uur en zijn om 14.00 uur weer terug. Graag om 7.50 uur op school aanwezig die
dag! Vergeet je lunch niet! Het is veel lopen en buiten zijn die dag, denk om je kleding en schoenen.
Huiswerk rekenen: graag dinsdag 15 november weer mee.
Kahoot quiz. De toets van Egypte nemen we af door middel van een kahoot quiz. Om die quiz te kunnen
doen mogen de kinderen dinsdag 15 november een tablet of een mobile telefoon meenemen. Als dat niet
mogelijk is, is dat geen probleem.
Graag allemaal een glazen (hak) pot mee, zonder etiket, voor onze knutselopdracht.

Nieuwsbrief 12 verschijnt
donderdag 24 november

