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

Appgroepen

Afgelopen dinsdag zijn de appgroepen aangemaakt. We gaan met elkaar ervaren hoe dat loopt en welke
informatie wel ge-appt wordt en welke niet. Als er tips zijn, laat ze weten!

Vanavond schoonmaakavond!

Vanavond 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!

Voorleesontbijt

Woensdag 25 januari doen wij mee met het nationaal voorleesontbijt. Onder genot van een ontbijtje
gaan wij luisteren naar speciale gastvoorlezers per groep. Wie dat zijn…………houden we nog even geheim!
Kinderen mogen in hun pyjama, eventueel met knuffel en fleecedekentje op school komen. Dit alles moet
wel in een grote tas passen, zodat we na het ontbijt de gewone schooldag kunnen hervatten. Neem dus
ook je gewone kleren mee (trek de pyjama eventueel over de kleren aan). Denk ook even aan je eigen
bord en bestek in een plastic tas. Bekers zijn op school.

De kinderen van groep 1 en 2 hoeven geen
bestek mee, alleen een bord.
Het is een klein ontbijtje, dus ga niet met een
lege maag naar school. Hopelijk wordt het een
geslaagde ochtend, waar we met een goed gevoel
op terug kunnen kijken.

Visitatie donderdag 26 januari

Donderdag 26 januari krijgen we bezoek voor een visitatie. De directeuren en intern begeleiders van
twee scholen uit Assen komen vanuit het traject “Excellente scholen in Drenthe” bij ons kijken. Ze zullen
er voor schooltijd al zijn.
Wij hebben hen gevraagd vooral te letten op de manier waarop de leerkrachten instructie geven en de
manier waarop wij het thematisch werken aanpakken. Hierbij spelen de portfoliomappen ook een rol. Aan
het eind van de dag krijgen we feedback van de bezoekers. Daar kunnen we dan weer ons voordeel mee
doen voor de schoolontwikkeling.

Kinderraad
De kinderraad komt dinsdag 31 januari weer bij elkaar. De kinderen uit de raad kunnen de agendaputen
die in de groepen genoemd worden door geven voor op de agenda. De juffen regelen dat met hen.

Bijwonen les Klassekids voor ouders van kinderen uit groep 5 t/m 8 – donderdag 2 februari

De kinderen uit groep 5 t/m 8 hebben een brief meegekregen met meer info over de gezamenlijke les
Klassekids op donderdag 2 februari. Van ieder kind wordt één ouder of bijv. oppas verwacht.

Bijdrage voor cadeau Luan

Woensdagmiddag 8 februari gaan de juffen op kraamvisitie bij juf Michon. Mochten er
kinderen/gezinnen zijn die graag mee willen doen met het gezamenlijke cadeau, dan kan er t/m
donderdag 2 februari een bedrag ingeleverd worden bij de groepsleerkrachten.

Kunstproject – afsluiting donderdagmiddag 16 februari

Komende maandag beginnen we met ons kunstproject.
Op de kalender staat dat er donderdag 16 februari om 11.30 uur een afsluiting
is, maar we hebben dat veranderd naar een inloop na schooltijd.
In de school is dan een tentoonstelling. Het is van 14.30 uur tot 15.30 uur.
Iedereen is welkom.

Bijbelse geschiedenis

Week 04: 23/01 - 27/01
Dat is beter
Lucas 4:31-40
In de synagoge staat een man die zichzelf niet is. Als hij Jezus ziet, schreeuwt hij het uit. ‘Wat hebben
wij met jou te maken?’ Jezus zorgt ervoor dat het rustig wordt in zijn hoofd. Dat is beter. Ook de
schoonmoeder van Petrus, die ziek op bed ligt, wordt door Jezus beter gemaakt. Het is een wonder.

Jarigen

We hebben de komende week geen jarigen in ons midden.

Belangrijke data komende periode
Januari
Maandag 23
Woensdag 25
Donderdag 26
Dinsdag 31

Start project kunst
Voorleesontbijt
Visitatie trjaject “excellente scholen in Drenthe”
Kinderraad

Februari
Woensdag 1
Donderdag 2
Maandag 6
Dinsdag 7
Dinsdag 7
Donderdag 9
Donderdag 9
Donderdag 16
Vrijdag 17
Maandag 20 t/m vrijdag 24

Maandopening Rita
Bijwonen les klassekids door ouders/oppas kinderen groep 5 t/m 8
Studiedag, alle kinderen vrij
Les School Preventie Plan groep 7/8
Vergadering schoolkring
Verkeersvoorstelling groep 7/8
15.00 uur Verkeerscommissie
Na schooltijd afsluiting Kunstproject
Activiteit WA-at-WORK
Voorjaarsvakantie

Groep 1 en 2

We zijn druk in de weer met veters strikken. Sommige kinderen kunnen het, maar nog niet allemaal. Zou
u thuis ook nog even flink met ze willen oefenen, dan gaat het vast een keer lukken!
Deze week hebben we vooral over tijd gewerkt. Wat kun je doen in de tijd dat de zandloper loopt? Hoe
lang duurt een minuut? In de rekenhoek kunnen ze bezig met een klok, een zandloper en een kookwekker.
We hebben de letter –W-, van wekker, geleerd en naar een verhaaltje geluisterd van Wim die in
Wekkertjesland woont, waar alle mensen een naam hebben die met een –W- begint.
De woorden van deze week zijn: Gr. 1: klok, wekker, lang en kort (tijd), vaak, nooit. Gr. 2: zandloper,
wijzers, horloge, seconde, tel, minuut, vroeger, later, nu.
De getallen 5 (gr.1) en 15 (gr.2) zijn herhaald.

Groep 3 en 4

Wat een gezellig boel was het dinsdag morgen in de school. Juf Michon kwam
met haar man Peter, dochter Yara en baby Luan. We hebben allemaal de
baby goed bekeken en kregen een traktatie van juf. Natuurlijk hadden we
ook wat gemaakt. Een schilderij voor Luan!
In groep 3 zijn we aan het einde van kern 5 gekomen, de diploma’s zijn mee
naar huis, en ook de nieuwe woordenlijsten zijn mee naar huis.
In groep 4 zijn we druk aan het werk met de tafels, dit gaat erg goed.
Vraagje: wie heeft thuis nog kleispulletjes waar niet meer meegespeeld
wordt en wil ze wel kwijt? We zouden er erg blij mee zijn in groep 3/4

Groep 5 en 6

Gisteren ging Nieuwsbegrip ( begrijpend lezen) over de griep. We leerden de volgende woorden:
epidemie, heersen, het virus, in contact komen met, betreffen en besmettelijk.
Het doel van de les was de nieuwe woorden leren omschrijven en het ophelderen van onduidelijkheden.
Groep 5 is met rekenen de tafel van 8 aan het leren. Ook leren we geldtellen. Leer jezelf aan om eerst
de briefjes met de grootste waarde op te tellen en dan de rest. Doe dat ook met de munten. De groep
doet het heel goed.
Groep 6 oefent met de kloktijden. Je kunt de tijden op 2 verschillende manieren digitaal opschrijven.
Voorbeeld: 7.00-19.00 en 9.15-21.15. Is het dan ochtend of middag, avond of nacht?
Ook goed om thuis te oefenen.
Met het thema “Kunst” beginnen we volgende week. Maandag is er eerst een opening. We gaan
verschillende facetten van kunst belichten. We denken dus niet alleen aan schilderen, maar ook aan dans
en muziek. Heeft iemand een klein kunstwerkje thuis, dan mag dat in de klas op de “kunsttafel” geplaatst
worden.

Groep 7 en 8
De rekenles van vanmorgen in groep 7: Oppervlakte van onregelmatige figuren schatten.

Het huiswerk van rekenen graag maandag weer mee!

Nieuwsbrief 18 verschijnt
donderdag 26 januari

