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

Juf Michon gaat met verlof

Morgen is de laatste werkdag van juf Michon voor zij met
zwangerschapsverlof gaat. We wensen jou een fijn verlof en
hopen op goed nieuws van jou, Peter en Yara. Geniet er van!
Donderdag 22 december geeft juf Alette les in groep 3/4 en na de
kerstvakantie is juf Christel op donderdag en vrijdag in groep 3/4.

Kerstbakjes maken – dinsdagmiddag 20 december
Op dinsdagmiddag 20 december gaan we met de kinderen van de groepen 1 t/m 8 kerstbakjes maken.
Hiervoor moeten de kinderen de volgende spullen meenemen: een bakje met daarin een stukje oase,
een kaars, kleine takjes groen en kleine versieringen. Denk aan slingers, kerstballen, engeltjes e.d.
We gaan er een gezellige middag van maken.

Kerstfeest woensdagavond 21 december
“Licht in de nacht”

Woensdagavond 21 december
vieren we het kerstfeest in de kerk van Dalerpeel.
Aanvang: 18.45 uur
Een paar praktische zaken rond het kerstfeest:
 Het is de bedoeling dat alle kinderen bij het kerstfeest zijn.
 Het kerstfeest begint om 18.45 uur, om 18.30 uur gaat de kerk open.
 Parkeren op het plein voor de kerk is niet mogelijk.
 Kinderen die zich moeten verkleden en leerkrachten gaan via de achteringang de kerk binnen.
 Per gezin mogen er twee volwassenen meekomen.
 Jongere broertjes en zusjes mogen mee naar het Kerstfeest.
Zij mogen het Kerstfeest niet verstoren.
 De kinderen zitten bij elkaar met hun eigen groep, vooraan in de kerk.

Donderdag 22 december geen nieuwsbrief
Donderdag 22 december komt er geen nieuwsbrief uit.
Vrijdag 23 december vrij
Vrijdag 23 december zijn alle kinderen vrij.

Nieuwjaarsreceptie maandag 9 januari

Maandagmorgen 9 januari is er vanaf 8.20 uur een nieuwjaarsreceptie in de school. Dé mogelijkheid om
elkaar een gelukkig nieuwjaar te wensen. Kom gezellig binnen voor een rolletje met iets te drinken erbij!

Luizencontrole
Dinsdagmorgen 10 januari is er een luizencontrole. Graag met schoon gewassen haren en zonder
gel/vlechten op school komen.
Bijbelse geschiedenis
Week 51: 19/12 - 23/12
Kom kijken!
Lucas 2:1-20
In een stal in Betlehem wordt Jezus geboren. Er is licht in de nacht, een lied uit de hemel dat gehoord
wordt op de aarde. De herders mogen het met eigen ogen zien.
Jarigen
Zondag 25 december is Yvonne uit groep 5 jarig. Zij wordt 9 jaar.
Vrijdag 30 december is Sven uit groep 4 jarig. Hij wordt 7 jaar.
Vrijdag 30 december is Marin uit groep 6 jarig. Zij wordt 9 jaar.
Dinsdag 3 januari is juf Marijke jarig.
Woensdag 4 januari is Marit uit groep 7 jarig. Zij wordt 11 jaar.
Woensdag 4 januari is Jelmer uit groep 5 jarig. Hij wordt 9 jaar.
Dinsdag 10 januari is Megan uit groep 8 jarig. Zij wordt 12 jaar.
Van harte gefeliciteerd, allemaal!

Belangrijke data komende periode
December
Dinsdag 20
Woensdag 21
Vrijdag 23
Maandag 26 t/m vrijdag 6 januari

Januari
Maandag 9
Dinsdag 10
Donderdag 19
Donderdag 19

’s Middags kerstbakjes maken
’s Avonds kerstviering in de kerk, aanvang 18.45 uur
Alle kinderen vrij
Kerstvakantie

8.30 uur Nieuwjaarsreceptie
Hoofdluiscontrole
Kleuters vrij
Schoonmaakavond

Groep 1 en 2

Wat is het gezellig in de klas. ’s Morgens beginnen we in de kring met de kerstboom en de
adventskaarsjes aan. Er branden al drie, het Kerstfeest komt steeds dichterbij. Soms brandt de open
haard. We luisteren naar elkaar en de verhalen die bij Kerst horen. En natuurlijk oefenen we de liedjes
voor de Kerstviering op 21 december.
Deze week hebben we een praatplaat over Kerst besproken. We hebben de letter –s- herhaald. Fijn dat
de kinderen spulletjes meenemen voor de letterkast! We hebben gesorteerd: wat hoort bij de kerstman,
de –boom en het –verhaal. De kinderen mochten verwoorden waarom het ergens bij hoorde. Juf Demi
heeft een mooi verhaal verteld over het Kerstfeest van de mol.
De woorden die we geleerd hebben zijn: kerstboom, kerstmis/-feest, envelop, kerstkaart, kopen,
versieren, kerstbal, -lampjes, slinger, kerststal, Jezus, Jozef, Maria, geboren, kribbe, engel en
Bethlehem.

Groep 3 en 4

Met veilig leren lezen zijn we begonnen in kern 5. Het verhaal gaat over de verhalenverteller. De
verhalenverteller heeft een hele grote jas aan met heel veel zakken en in elke zak zit een verhaal…
We hebben de woorden reus en jas al geleerd. Ook zijn de nieuwe woordlijsten meegegaan naar huis, wilt
u even weer dagelijks oefenen met uw kind?
In groep 4 zijn we bezig met het thema klein af te sluiten, we hebben de toets gemaakt en zijn nu aan
het herhalen. Met rekenen hebben we het over springen op de getallenlijn, dit vinden de kinderen nog
best moeilijk.
De inlogcodes voor Gynzy zijn weer meegegeven naar huis, we zagen dat nog niet veel kinderen hadden
ingelogd. Op een speelse manier kunnen de kinderen op deze site de tafels oefenen.

Groep 5 en 6

Het was heel fijn dat er zoveel kinderen op de kerstmarkt waren om mee te spelen met de Breiberger
muzikanten. Iedereen was er om met de boomwhackers mee te doen. Bedankt!
Met spelling leert groep 5 het bijvoeglijk naamwoord. De regel is: een bijvoeglijk naamwoord zegt iets
over het zelfstandig naamwoord. Bijvoorbeeld de warme jas. Groep 6 oefent met spelling het taxi woord.
De regel is: ik hoor /ks/, maar ik schrijf de x.
Met rekenen leert groep 5 de tafel van 8. Moeder snijdt 8 punten uit een taart. Hoeveel snijdt ze er uit
4 taarten? Ook leren we getallen aan te vullen tot 1000 (400+…=1000). Groep 6 is bezig met breuken en
kloktijden. Een vierde van de taart is op. Hoeveel is er nog over? (drie vierde)
Denkt u aan het meegeven van de kerstbakspulletjes op 20 december? We gaan samen er iets moois van
maken!

Groep 7 en 8
Kerstmarkt
De sfeer op de kerstmarkt was goed! Iedereen bedankt voor jullie hulp achter onze kraam en voor de
gezelligheid.
Rekenen
Groep 7: het cijferend optellen wordt nu helemaal afgerond. Alle overschrijdingen in een en dezelfde
optelling komen nu aan de orde. Er wordt van rechts naar links opgeteld. De kinderen kunnen het
“onthouden” er nog wel boven zetten, maar hulpsommen en tussenstappen worden niet meer genoteerd.
Groep 8: de kinderen leze3n grafieken en tabellen af, interpreteren en afmaken. Hierbij komt het begrip
“gemiddelde” aan de orde. De gemiddelde lengte van de kinderen in de groep wordt berekend. Ze leren
met gemiddelde waarden te werken. Dit is een belangrijk aspect, omdat er in de statistiek veel mee
wordt gewerkt.
Taal
Rondom het thema wordt gewerkt aan de volgende doelen: Een denkgesprek voeren waarbij er aandacht
is voor de volgende aspecten; nadenken, mening geven, luisteren naar de andere en reageren op de ander.
Leren hoe je een handleiding schrijft. Leren een gebruiksaanwijzing te maken, waarbij er rekening
gehouden moet worden met de doelgroep.
Samen onderweg naar het kerstfeest

Nieuwsbrief 16 verschijnt
donderdag 12 januari

