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

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!

Kerstmarkt zaterdag 10 december

Bij de kerstmarkt op 10 december gaan we samen met de
Breiberger muzikanten muziek maken. Iedereen die mee wil doen
met de instrumenten van school, is om 17.15 uur van harte welkom!
In groep 5/6 gaan we oefenen met boomwhackers. Deze kinderen
kunnen zich opgeven om mee te doen, dan kunnen we met de
kinderen die er de 10e zullen zijn nog wat vaker oefenen.

Schoolontwikkeling – Klassekids

Tijdens de informatieavonden en ook bij verschillende
presentaties over wat wij op school aan schoolontwikkeling
doen, is onze poster met de missie van de WillemAlexanderschool 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.

We hebben alweer 6 lessen gehad van de Klassekids. We hebben al gewerkt aan verschillende
onderwerpen, deze onderwerpen komen ook in de vervolglessen steeds weer terug.
In de eerste les hebben we gekeken naar wie we zijn, wat hoort erbij jou en wat hoort erbij mij. Vanuit
dat punt zijn we verder gegaan en hebben gekeken hoe zit het dan met gevoel? Het is jouw gevoel en
niet mijn gevoel. en hoe zeg je iets tegen iemand? Hoe geef je een compliment en hoe ontvang je een
compliment want dat is soms best lastig. Ook hebben we geoefend in vragen stellen, hoe vraag je iets, en
welke vragen gebruik je. Hiervoor gebruiken we lijnvragen (vragen over verschillende onderwerpen, aan
de oppervlakte) en cirkelvragen (gaan dieper op een onderwerp in en je krijgt meer informatie)
In de lessen wisselen we theorie af met spelletjes en oefeningen. De kinderen (en de juffen) zijn erg
enthousiast en elke keer worden we weer verrast over uitspraken en acties van de kinderen. Kinderen
kunnen heel goed verwoorden wie ze zijn, wat ze voelen en hoe ze met elkaar (kunnen) omgaan.
Op 2 februari 2017 is er een les gepland met de ouders van de kinderen van groep 5/6 en groep 7/8.
We noemen deze datum vast zodat u die als ouder alvast kunt noteren! Er wordt van elk kind één ouder
verwacht. Hierover krijgt u uiteraard, op een later tijdstip nog meer informatie over.

Bijbelse geschiedenis

Week 49: 05/12 - 09/12
Stil eens…
Lucas 1:5-25, 1:26-38
De priester Zacharias krijgt in de tempel een bijzonder bericht: hij zal een zoon krijgen, Johannes de
Doper. Zacharias wordt er stil van. Later komt de engel Gabriël bij Maria. Ook zij krijgt bijzonder
nieuws te horen: Jezus zal geboren worden.

Jarigen

Maandag 5 december is Sinterklaas uit Madrid jarig. Onbekend is hoe oud hij precies is geworden.
Donderdag 8 december is Sam uit groep 2 jarig. Hij wordt 5 jaar. Van harte gefeliciteerd!

Belangrijke data komende periode
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 waren de kinderen blij verrast met de stickers die ze in hun zelfgemaakte klomp vonden! We
werken enthousiast over Sinterklaas en zijn Pieten. De huishoek is een echte pietenbakhoek geworden.
De kinderen spelen fijn in de bouwhoek waar een pakjesfabriek is gebouwd.
We hebben gerijmd, pakjes gemeten en gewogen en de voorzetsels als in, op, naast enz. geleerd. En we
hebben heerlijke pepernoten gebakken. Bovendien hebben alle Pieten hun pietendiploma gehaald.
Gefeliciteerd!!
De woorden van deze week zijn: sinterklaasliedje, pietenmuts, mijter, staf, oven, weegschaal, maatbeker,
garde, voor, achter, links, rechts, meten, wegen, klein, groot, vergelijken.
Elke dag tellen we hoeveel nachtjes slapen het nog is voordat de goede Sint komt…… We wachten vol
spanning af!

Groep 3 en 4

In de klas van groep 3 en 4 kun je al goed zien dat we aan het werk zijn over Sinterklaas en zijn pieten.
We hebben al druk geknutseld en de klas is al versierd voor het grote feest. Maar dat is nog niet alles…
We hebben maandag met de gym allerlei moeilijke pieten’dingen’ gedaan. We hebben pakjes in een
schoorsteen gegooid en met een zak cadeautjes op onze rug over de nok van het dak gelopen. Ook
hebben we geklommen en geklauterd. Dit ging allemaal zo goed, dat we allemaal een pietendiploma hebben
gekregen.
Ook hebben we pepernoten gebakken en tot onze grote verrassing had piet op woensdagmorgen
cadeautjes achtergelaten in de klas. Ook was er een brief van piet en de bakpiet. Hierin stond dat
bakpiet het knap vindt dat we pepernoten gingen bakken maar dat zijn pepernoten veel lekkerder zijn en
dat mochten we proeven.
Natuurlijk wordt er ook nog gewerkt met taal en rekenen. Maar ook hierin veranderen de sommen en de
zinnen zomaar in pepernootsommen en sintzinnen…

Groep 5 en 6
Afgelopen dinsdag zijn de kinderen naar het Hunebedcentrum geweest. Ze hebben veel gezien en
gehoord over de IJstijd. Hoe kwamen die grote stenen hier in Nederland? Het was een leerzame dag en
het sluit goed aan bij ons thematisch thema ”Streken en Klimaten”.

Met rekenen sluiten we deze week blok 2 af met een toets. Daarna gaan we de toets bespreken en samen
kijken welke doelen nog niet behaald zijn. Maar wat belangrijker is, welke doelen al wel behaald zijn!
Zo kunnen we de nieuwe doelen opstellen en samen aan gaan werken.
Maandagochtend vieren we samen het Sinterklaasfeest. De kinderen mogen de surprise ’s morgens
binnen in de kring zetten. Denken jullie aan het maken van een klein gedichtje?

Groep 7 en 8
Taal
Vandaag ronden we het thema ‘Televisie’ af met een toets. Dit bestaat uit 30 woordenschat vragen en
5 vragen m.b.t. taal verkennen. In de klas hebben we de woorden van dit thema veel geoefend op
verschillende coöperatieve manieren.
Rekenen
Blok 2 ronden we deze week af en met een toets. Samen bekijken we dan welke leerdoelen er gehaald
zijn en welke wellicht nog wat extra aandacht moeten krijgen.
Sinterklaas
Nog heel veel plezier met de laatste afrondingen van de surprise en het gedichtje! We hebben er zin in!

Nieuwsbrief 14 verschijnt
donderdag 8 december

Bericht van anderen
Graag stellen wij ons aan u voor. Wij zijn Claudia Bergsma en Krystle Jansen. Vanaf dit schooljaar kunt u ons
op de basisschool tegenkomen. Gezamenlijk zijn wij het aanspreekpunt voor ouder(s), verzorger(s) en
professionals wanneer er vragen zijn over opvoeden en opgroeien, en op gebied van zorg en veiligheid.
Opgroeien en opvoeden is een breed begrip. Denk hierbij aan vragen over zindelijkheid, eetproblemen,
overgewicht, boze buien, opvallend of druk gedrag thuis of op school, pesten. Ook voor vragen over
echtscheidingsproblematiek kunt u bij ons terecht. Wij voorzien u van adviezen en/of tips, maar kunnen
ook langer ondersteuning bieden indien nodig. Als ouder(s)/verzorger(s) kunt u rechtstreeks contact
met ons opnemen. De leerkracht of intern begeleider kan ouders ook in contact met ons brengen.
Graag tot ziens!
Claudia Bergsma
Maatschappelijk werker
cbergsma@mwcoevorden.nl

Krystle Jansen
Jeugdverpleegkundige
k.jansen@ggddrenthe.nl

