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

Welkom onderwijsassistente Elisa Koster en stagiair Emiel van Wijk

Deze week beginnen Elisa Koster en Emiel van Wijk bij ons op school. Elisa woont in Hoogeveen en werkt
als onderwijsassistente binnen de VPCBO. Zij zal op woensdag- en donderdagmorgen vanaf 9.00 uur bij
ons op school zijn om extra te ondersteunen in de groep 1/2 en 3/4.
Emiel woont in Coevorden en is een stagiair helpende zorg en welzijn. Hij is op vrijdagmorgen in groep
1/2 en gaat een proefperiode in tot eind december. Dat is een standaardprocedure tussen de MBOschool en de stagescholen. Als blijkt dat Emiel geschikt is, dan blijft hij de rest van dit schooljaar stage
lopen. Van harte welkom, allebei!

Opening adventsproject “Licht in de nacht”
Komende maandagmorgen openen we gezamenlijk het adventsproject.
Het thema is “Licht in de nacht”.
In iedere groep komt een mooie lantaarn te staan, waarvan iedere week meer
deurtjes open gaan.
We sluiten het project af met het kerstfeest op woensdagavond
21 december in de kerk.

Sinterklaas – maandag 5 december

Maandag 5 december is het op school de dag van Sinterklaas. Hopelijk bezoekt hij onze school dit jaar, die oude baas.
Hij neemt ook een paar gezellige zwarte pieten mee, daarmee zijn we zeker heel tevree.
De kinderen gaan deze dag op de normale manier naar binnen, daardoor kan de dag een beetje rustig beginnen…
Later komen zij terug om op de afgesproken plaatsen te gaan staan. Dan moet de intocht van Sint helemaal geweldig gaan.
Ouders mogen even wachten op het plein tot het moment dat de Sint er echt zal zijn.
We maken er met elkaar een leuke ochtend van. Neem nog wel iets te eten en drinken voor in de ochtendpauze mee, dan.
Alle kinderen zijn deze dag om 12.00 uur vrij. Hopelijk zijn jullie dan helemaal blij.

Poster missie – Schoolontwikkeling
Tijdens de informatieavonden en ook bij verschillende presentaties over
wat wij op school aan schoolontwikkeling doen, is onze poster met de
missie van de Willem-Alexanderschool gepresenteerd. Wij werken als
team vanuit de gedachtegang die achter deze poster zit.
Tijdens de studiedag van 14 november zijn alle gebieden van de
schoolontwikkeling aan bod geweest. Voor ieder gebied zijn telkens
verschillende leerkrachten verantwoordelijk. In de nieuwsbrief lichten
we de onderdelen uit en lichten ze toe.
Eén van de thema’s is de muziekimpuls. De muziekimpuls hoort bij ‘Samen
leven’. Doordat we deze subsidie toegewezen hebben gekregen kunnen wij
meer en beter aandacht besteden aan muziek.
We werken met een nieuwe methode, eigenwijs-digitaal en krijgen daar als team scholing bij. We hebben
ook nieuwe instrumenten aangeschaft. De kinderen maken er al kennis mee.
Voor de muziekimpuls werken we samen met de Breiberger muzikanten. We zullen samen een bijdrage
leveren op de kerstmarkt van zaterdag 10 december. Wat we precies gaan doen, blijft nog even geheim.
Ook in de kerstviering van woensdag 21 december zal meer te zien en te horen zijn van de muziekimpuls.

Op de rode loper voor het projectkoor?

Gisteren stond het in Huis-aan-Huis, pagina 5: De serviceclubs rond Coevorden organiseren audities voor
een projectkoor. Het is voor kinderen en jongeren van 6 tot 16 jaar. Houd je van zingen en wil je bij een
tijdelijk koor, dan ben je vrijdag 2 december om 16.30 uur van harte welkom in het Cultuurhuis in Hof
van Coevorden (het pand waar eerder CQ was gevestigd). De rode loper ligt daar uit en je mag dan echt
auditie doen! Kijk voor meer informatie in de krant of vraag het aan juf Sandra.

Bijbelse geschiedenis

Week 48: 28/11 - 02/12
Vrede
Jesaja 2-1:5, 11:1-10
Jesaja leeft in een land waar oorlog is. De mensen zijn er bang, er is veel pijn en verdriet. Maar Jesaja
gelooft dat het anders zal worden. Hij vertelt dat God de mensen niet vergeten is. Er komt vrede voor
iedereen. Uit de familie van koning David zal iemand komen die de geest van de Heer met zich
meedraagt.

Jarigen

Zondag 27 november is Geert Kleine uit groep 6 jarig. Hij wordt 10 jaar. Donderdag 1 december zijn
Indra Meier en Sanne Noorland jarig. Indra zit in groep 8 en wordt 13 jaar. Sanne zit in groep 3 en
wordt 7 jaar. Van harte gefeliciteerd!

Belangrijke data komende periode
November
Maandag 28
Dinsdag 29
Woensdag 30

Opening adventsproject
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
Deze week zijn we begonnen met het thema Sinterklaas. De klas is al in Sinterklaassfeer gebracht. De
poppenhoek is een pietenbakhoek geworden. In een andere hoek zijn de inpakpieten druk aan het werk en
in de rekenhoek worden er pakjes en pepernoten gewogen en geteld. We hebben al flink gerekend en
gerijmd.
Tijdens de gymles hebben de pietjes geoefend voor hun pietendiploma. Volgende week nog een keer en
dan kunnen de diploma’s uitgereikt worden! Het leek ons een goed idee dat de kinderen dan als piet
verkleed zijn. Dus mogen de kinderen a.s. dinsdag 29 november pietenkleren mee. Als er thuis geen
pietenkleren zijn dan hebben wij nog wel een pietenmuts. Niet verkleed naar school komen, alleen
meenemen.
De woorden van deze week zijn: de bakker, deeg, kneden, Sinterklaas, Zwarte Piet, sinterklaasfeest, 5
december, pepernoten, strooien, eraf halen, erbij doen, verdelen.
De letter –k- is herhaald, de getallen 3 (gr.1) en 13 (gr.2) zijn aan geboden.
Groep 2 heeft tijdens de schrijfles in slagroom geschreven! Heel verleidelijk…, maar ze hebben er toch
niet stiekem van gesnoept!
Volgende week gaan we verder met Sinterklaas, totdat hij zijn verjaardag bij ons komt vieren.

Groep 3 en 4
In groep 3 en 4 is het thema Sinterklaas
De kinderen zijn erg enthousiast en sommige vinden het ook nog wel een beetje spannend. We knutselen
en werken de aankomende twee weken over het feest van Sinterklaas.
De klas is al versierd en ook de thematafel en de woordkaarten zijn al klaar.

We werken in onze map over Sinterklaas. In de map zitten rekenbladen (hoeveel pepernoten…) en
schrijfbladen (maak een verlanglijstje) maar ook een woordpuzzel met moeilijke woorden zoals mijter en
tabbert.
In groep 3 zijn we ondertussen ook begonnen met de vierde kern van veilig leren lezen. Deze kern gaat
over het thema: waar ben ik? In het verhaal organiseert oma een spannende speurtocht… maar er gaat
iets mis… het regent heel hard en waar zijn ze nu eigenlijk precies?
In groep 4 werken we met taal over het onderwerp klein. Hierin leren we veel nieuwe woorden en hun
betekenis. Enkele van deze woorden zijn: glibberig, donzig, kolossaal, pietepeuterig

Groep 5 en 6
Het thema “Voeding en je lichaam” hebben we bijna afgesloten. Vrijdag geven Lorenzo en Damian nog een
presentatie. Milan en Lars hebben vorige week ook een presentatie gegeven met een leuke quiz als
afsluiting.
Het nieuwe thema is “Streken en klimaten”. De kinderen leren dat de wereld verdeeld is in verschillende
klimaatgebieden. Tevens leren ze dat de zee, de hoogteligging en de wind invloed hebben op het klimaat.
Met taal kunnen we opnieuw bij het thema aansluiten. We gaan namelijk veel leren over de Eskimo’s.
Het thema “Spijsvertering” wordt afgesloten met een taaltoets.
Wij willen de familie Grooten nog bedanken voor de rondleiding op
hun bedrijf. De kinderen vonden het prachtig!
Het proeven van melk, eten van kaas, de kalfjes zien, op de
tractor zitten, het was allemaal leuk. De kinderen hebben een
verslag geschreven met veel weetjes over de boerderij.
Ook de ouders die gereden hebben worden bedankt.

Boekbespreking: Chloe heeft haar boekbespreking gedaan. Het was prima.
Dinsdag 29 november gaan we met groep 5/6 naar het Hunebedcentrum.
De kinderen moeten om 7.55 uur aanwezig zijn! We gaan de hele dag op pad en zijn om 14.00 uur terug.
Een bus zal ons halen en brengen. Er gaat een ouder als extra begeleider mee.
De kinderen zijn gewoon om half 3 vrij.
Maandag 5 december vieren we met de klas het Sinterklaasfeest. De kinderen hebben een lootje
getrokken en hebben 5 euro meegekregen om iets voor de ander te kopen.
Elk kind maakt een gedichtje en surprise. Maandag 5 december neem je de surprise mee naar school.
Veel succes!

Groep 7 en 8
Start nieuw thema Techniek
Om de wereld van de techniek te ontdekken, hoef je niet ver te zoeken. Er was techniek nodig om jouw
school te bouwen. En er was techniek nodig om het boek waarin je leest te maken. Alle gebouwen en alle
spullen die je om je heen ziet, kunnen er alleen zijn door techniek.
Het huishouden zou veel tijd kosten zonder wasmachine en stofzuiger. En een lekker koud ijsje zonder
vriezer ? Onmogelijk. Techniek is er om het leven van mensen gemakkelijker te maken. Er komt steeds
meer techniek. Koelkasten die zelf de voorraad bijhouden bestaan al. Handig, want dan is de melk nooit
op. En wat denk je van een robot die je kamer opruimt ?
Begrippen die je moet kennen:
• robot
•analyse
•programma van eisen
•sensor
•meten
•computer
•beslisschema
•processor
•robotarm
•evalueren
Lootjes trekken Sint
Afgelopen dinsdag hebben we lootjes getrokken voor 5 december. Ook is er een enveloppe met €5,- mee
naar huis om de cadeautjes van te halen.
We hebben afgesproken een surprise en een gedicht te maken. We wensen jullie allen veel
knutselplezier. Mocht er papier, karton of iets dergelijks nodig zijn; er is op school voldoende materiaal
aanwezig!
Belangrijke data:
28 november taaltoets (woordenlijst is mee naar huis)
8 december topotoets thema 3 (oefenbladen zijn mee naar huis)

Nieuwsbrief 13 verschijnt
donderdag 1 december

