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

Geboren!
Woensdag 3 januari is Luan, het zoontje van
juf Michon en Peter geboren. Nu is Yara een
grote zus. Van harte gefeliciteerd en fijn
dat alles goed en gezond is!
Vrijdag 23 december is Gylano, het broertje van Sylvano
uit groep 1 geboren. Vader, moeder en broers: Van harte
gefeliciteerd!
Begin deze week is Chelsea, het zusje van Hailey uit
groep 1 geboren. Van harte gefeliciteerd, papa en mama
en grote zus. Veel geluk met elkaar!

Welkom Dylan en Maud

Afgelopen weekeinde zijn Dylan en Maud vier jaar geworden. Zij gaan nu ook bij ons naar school in groep
1. Van harte welkom en veel plezier!

Afscheid Yannick
Morgen is Yannick uit groep 2 voor het laatst bij ons op school. Hij gaat verhuizen naar een nieuw gezin
waar hij groot mag worden. Aan de crisisopvang in Dalerpeel komt een einde. We wensen jou veel geluk op
jouw nieuwe plek, Yannick!

Nieuwjaarsreceptie

Het was gezellig afgelopen maandagmorgen bij de nieuwjaarsreceptie. Leuk dat er ouders bleven voor
koffie/thee en een ‘rollegie’. Het nieuwe jaar is goed begonnen!

Luizencontrole

We zijn bijna helemaal luizenvrij. Er is geen reden voor een extra controle. Bedankt voor de hulp,
luizenmoeders! Mocht iemand neten of luizen hebben, laat het dan weten op school.

Aanmaken Appgroepen per combinatiegroep

Binnenkort willen we gaan beginnen met een proefperiode waarin we gaan werken met appgroepen per
combinatieklas. De leerkrachten hebben de behoefte om soms snel met de ouders te kunnen
communiceren. Bijvoorbeeld voor een oproep voor vervoer of een herinnering aan een bijzondere
activiteit.
Na bespreking in het team en in de schoolkring gaan we het volgende doen:
 Per combinatiegroep komt er één ouder die de appgroep van de groep beheert. Hiervoor zijn
inmiddels ouders benaderd. Voor groep 1/2 is het Miranda J., voor groep 3/4 Anita B., voor groep
5/6 Mariëlle S. en voor groep 7/8 Alice B. Deze ouder communiceert met de leerkracht(en) van
de groep. De leerkrachten komen zelf niet in de appgroep.
 Juf Sandra deelt de mobiele nummers van de moeders – in uitzonderingssituaties ook van vaders
– met de ‘appouders’. Als er van een kind meer volwassenen aan de groep toegevoegd kunnen
worden, dan kan de moeder dat aan de ‘appouder’ door geven.
 Als iemand bezwaar tegen de gang van zaken heeft, laat het dan uiterlijk maandag 16 januari
weten.
 Dinsdag 17 januari zal Sandra de mobiele nummers delen met de ‘appouders’. Z.s.m. daarna worden
de groepen aangemaakt.
 De appgroepen zijn puur zakelijk. Probeer te voorkomen dat er veel onnodige appjes
(duimpjes/smileys) worden verstuurd.
 Sandra bespreekt met de appouders hoe de communicatie per app verloopt en of er
bijzonderheden zijn. Als dat zo is, worden deze vermeld in de nieuwsbrief.
 De eerste tussenevaluatie is donderdag 30 maart.

Lichtbrigade maandag 16 januari

Maandag 16 januari voor schooltijd komt de verkeerscommissie in actie als ‘Lichtbrigade’.
We gaan controleren en helpen als er kinderen zonder werkende verlichting op school komen.
We hebben ‘reparatiemateriaal’.
Maak je dus klaar voor de Lichtbrigade!

Kleuters donderdag 19 januari vrij

Donderdag 19 januari is er een opleidingsdag voor de onderbouwleerkrachten.
De kleuters zijn deze dag vrij.

Schoonmaakavond donderdagavond 19 januari
Donderdagavond 19 januari is de eerste schoonmaakavond van dit schooljaar. In juli is de tweede. Deze
keer verwachten we de ouders van kinderen uit groep 2, 4, 6 en 8. Ouders van kinderen in even en oneven
groepen, kunnen zelf kiezen welke avond ze komen. Beide avonden komen mag natuurlijk ook!
Ieder kan zich aanmelden bij de leerkracht of de groepsouder van de groep van (één van) zijn/haar
kind(eren). Zij houden in de gaten of er genoeg hulp is.
We beginnen de schoonmaakavond om 19.00 uur en het is de bedoeling om voor 20.30 uur met elkaar een
kop koffie/thee te drinken en dan naar huis te gaan. Graag zelf een emmer en doekje meenemen!

Ouderbijdrage
De ouderbijdrage is nog niet voor alle kinderen betaald. Deze is voor dit schooljaar vastgesteld op
45 euro per kind. Dit geldt voor alle kinderen die nu op school zitten. Voor de kinderen die in januari en
februari op school komen is 40 euro verschuldigd.
Mocht u nog niet hebben betaald, wilt u dan dit bedrag binnenkort overmaken op rekeningnummer
NL89RABO0358310342 t.n.v. de Willem-Alexanderschool? Graag even de naam en de groep van het
kind(eren) erbij vermelden.

Bijbelse geschiedenis

Week 03: 16/01 - 20/01
Het begint
Lucas 3: 1-18 + 21-22, 4:14-21
Lang geleden vertelde Jesaja al dat er een nieuwe tijd zou aanbreken. Die tijd begint nu. Johannes de
Doper vertelt de mensen dat ze een nieuw begin kunnen maken. In de synagoge van Nazaret vertelt
Jezus dat de woorden van Jesaja in vervulling gaan.

Jarigen

Het is feest komend weekeinde! Zaterdag 14 januari is Djanella uit groep 4 jarig. Zij wordt 7 jaar.
Zondag 15 januari is Sylvano uit groep 1 jarig. Hij wordt 5 jaar. Van harte gefeliciteerd!

Belangrijke data komende periode
Januari
Donderdag 19
Donderdag 19
Maandag 23
Woensdag 25

Kleuters vrij
Schoonmaakavond
Start project kunst
Voorleesontbijt

Februari
Woensdag 1
Maandag 6
Dinsdag 7
Dinsdag 7
Donderdag 9
Donderdag 9
Donderdag 16
Vrijdag 17
Maandag 20 t/m vrijdag 24

Maandopening Rita
Studiedag, alle kinderen vrij
Les School Preventie Plan groep 7/8
Vergadering schoolkring
Verkeersvoorstelling groep 7/8
15.00 uur Verkeerscommissie
11.30 uur afsluiting Kunstproject
Activiteit WA-at-WORK
Voorjaarsvakantie

Groep 1 en 2

We zijn weer van start! Het allereerste thema in het nieuwe jaar is, hoe kan het anders: Nieuwjaar.
Deze week kunnen de kinderen oud en nieuw spelen in de huishoek: mooie kleren aandoen, tafeldekken
voor de gasten, oliebollen bakken en om 12 uur proosten: Gelukkig Nieuwjaar!
We hebben het boek ‘Kikker en het nieuwjaar’ gelezen.
Deze week leren we de volgende woorden: Gr. 1: dag, week jaar, donker, licht, zon, maan, alweer, meestal.
Gr. 2: maand, kalender, ochtend, middag, avond, nacht, altijd, soms.
We leren de dagindeling: wat doe je als je ’s ochtends wakker wordt het eerst, wat daarna enz.
Ook zijn we in groep 2 begonnen met veterstrikken. Zou u daar met uw kind ook aandacht aan willen
besteden? Dan kunnen de kinderen misschien volgende week al hun veterdiploma krijgen!

Groep 3 en 4

Na een heerlijke vakantie zijn we weer begonnen!
In groep 3 zijn we begonnen met het leren van het woordje hout, best wel een moeilijk woord want de ou
kenden we nog niet en klinkt hetzelfde als au.
Ook leren we deze week het woordje vuur en daarmee komen we alweer aan het laatste woord van deze
kern. Denkt u even weer aan het oefenen van de woordenlijsten?
In groep 4 zijn we begonnen met een nieuw taal en spellingshoofdstuk.
In het nieuwe taalhoofdstuk gaat het over nodig. We leren deze week de betekenis van de volgende
woorden: behoefte, broodnodig, noodzakelijk, nuttig, onnodig en verzorgen.
In dit spellingshoofdstuk gaan we het hebben over het klankgroepenwoord en het verkleinwoord. Ook
gaan we het luchtwoord uitbreiden met de ch:
Dit doen we met behulp van het volgende versje:
Sippe Simon heeft weer pech
Ach, het is zo’n lekker joch
Draait zich om en, och, niet huilen
Sippe Simon, lach nu toch

Groep 5 en 6
We zijn weer met frisse moed van start gegaan. Het begon dinsdag al goed met een uitstapje naar de
bibliotheek in Coevorden. De kinderen kregen informatie over de bibliotheek en deden daarna een spel.

De spelopdrachten bestonden uit vragen over de bibliotheek, zoekvragen op internet, opzoeken van
informatie in boeken. De kinderen vonden het erg leuk. De ouders die voor het vervoer zorgden worden
vriendelijk bedankt!
Woensdagochtend kwam Lieke ( educatie medewerker bibliotheek) een half uur in onze klas vertellen
over het “Leesvirus”. Groep 6 is hiermee al bekend. Leesvirus is een project waarbij leerlingen uit groep
5 en 6 boeken lezen, hun mening geven over de boeken en reageren op elkaars meningen. Het project
start deze week en duurt 10 weken. Doel van het project is: leesbevordering en leesplezier, toepassen
van ict-vaardigheden en communicatieve vaardigheden. Het woord virus zegt het al; je wordt ermee
besmet!
Met thematisch werken ronden we deze week het thema “Streken en klimaten” af. Een paar kinderen
gaan nog een presentatie houden.
Het nieuwe thema is “Kunst”. In de volgende nieuwsbrief volgt daar meer informatie over.
Met spelling leert groep 5 het kilowoord. Je hoort de ie, maar je schrijft de i (kilo, piloot).
Groep 6 oefent de werkwoorden stam + t ( ik kneed, hij kneedt). Dat is nog wel lastig. We oefenen
daarom elke dag.

Groep 7 en 8
Typeworld
Voor de kerstvakantie is er een overzicht mee naar huis gegaan. Op dit overzicht kon u zien hoever uw
kind is en op welk eiland de test is afgerond. A.s. vrijdag zouden alle kinderen bij eiland 7 moeten
beginnen, mits ze bij lopen. We bespreken dit in de kring op school. Zou u ook even een momentje thuis
willen plannen om de vorderingen te bespreken. We willen natuurlijk allemaal graag na 20 weken het
diploma op zak hebben  Daar gaan we natuurlijk voor!
Schoolhandbal
Zaterdag 11 februari nemen we deel aan het schoolhandbaltoernooi. Dit wordt gehouden in Sporthal de
Goorn in Oosterhesselen. We nemen deel aan het middagprogramma met een gemengd team.
Het speelschema voor die dag gaat vandaag mee naar huis. We hopen op veel toeschouwers die dag 

Nieuwsbrief 17 verschijnt
donderdag 19 januari

