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

WA-at-WORK Valentijnsactie

Onze onderneming, WA – at – WORK, organiseert een Valentijnsactie.
Vandaag krijgen de kinderen de GEHEIME!!! informatie daarover op papier mee.

Valentijns actie

Visitatie donderdag 26 januari

Vandaag is de visitatie. De directeuren en intern begeleiders van twee scholen uit Assen komen vanuit
het traject “Excellente scholen in Drenthe” bij ons kijken.
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.
In de nieuwsbrief van volgende week zullen we laten weten wat de uitkomsten zijn.

Op herhaling: 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.

Maandag 6 februari Studiedag, alle kinderen vrij

Maandag 6 februari is een studiedag voor het team. Alle kinderen zijn dan vrij.

Op herhaling: 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

Afgelopen maandag zijn we met ons kunstproject begonnen.
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 05: 30/01 - 03/02
Ongelooflijk waar
Lucas 5: 1-11, 17-26
Als je de hele nacht al gevist hebt maar je hebt niks gevangen, dan lukt het gewoon niet. Dan kan iemand
wel zeggen dat je het nog eens moet proberen, maar jij weet wel beter. Hoewel… Als Jezus het zegt,
luistert Simon Petrus toch. Zijn net komt ongelooflijk vol te zitten.

Jarigen

Zondag 29 januari is Stan uit groep 7 jarig. Hij wordt 10 jaar. Zondag 29 januari is Kay uit groep 5 jarig.
Hij wordt 9 jaar. Maandag 30 januari is uit groep 7 jarig.
Zij wordt 11 jaar. Van harte gefeliciteerd met jullie verjaardagen!

Belangrijke data komende periode
Januari
Dinsdag 31

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

Vanmorgen hebben Daan en Milan ons voorgelezen uit het boek ‘De kleine walvis’. Ook hebben ze iets
verteld over hun grote hobby: vissen. Ze hebben het heel goed gedaan en de kinderen hebben fijn
geluisterd en goede vragen gesteld! Er kwam nog iemand van de bibliotheek die het boek met een verteltheater kwam voorlezen. Heel erg leuk.

Op de foto’s is te zien dat het ontbijtje ons goed heeft gesmaakt. Moeders die geholpen hebben:
Bedankt!
We zijn deze week begonnen met het thema Kunst. De kinderen zijn enthousiast en sommigen hebben al
mooie schilderijen gemaakt.
De woorden van deze week zijn: Groep1: schilderen, schilderij, kaartjes kopen, portemonnee, ingang,
uitgang,kijken en luisteren. Groep 2: lijst, museum, prijslijst, geld (euro), links, rechts, tentoonstelling
inrichten, rondleiding.
De letter –w- is herhaald. De getallen 6 en 16 zijn aangeboden.

Groep 3 en 4
Na een leuke opening van het voorleesontbijt, bleef meester Bert bij ons in de klas om voor te lezen en
te vertellen over zijn grote hobby vissen. We hebben allemaal met open mond geluisterd, het was
superleuk!

We zijn deze week begonnen met het project kunst. Heeft u nog leuke voorwerpen die op de thema tafel
kunnen of weet u een kunstenaar die graag iets wil komen vertellen en laten zien? Laat het ons gerust
weten!

Groep 5 en 6

Het voorleesontbijt was erg gezellig. Ruben, een kennis van juf Sandra, vertelde over het vissen.
Hij had enorm veel spullen meegebracht. De kinderen mochten veel vragen stellen. Ze kregen leuke
informatie boekjes mee over het vissen. Daarna heeft juf nog voorgelezen uit het boek ”Het geheim van
de dolfijnen”. Bedankt Ruben voor je inzet!
Vandaag zijn we met ons project “Kunst” verder gaan werken. Eerst gingen we in groepjes praten over
wat kunst eigenlijk is. De woorden die met kunst hebben te maken werden op een groot papier
geschreven. Daarna zijn we in groepjes aan de slag gegaan. De volgende activiteiten hebben we gedaan:
kunstwerk maken van Knex, werken met oude kranten, kunstwerk maken met wasco en ronde schijfjes en
werken aan een webpad. Het webpad kunt u thuis ook bekijken: google; webpaden kunst- beroemde
schilders. De groepen zullen de komende weken rouleren.
Dinsdag 31 januari moet groep 5 de tafel van 8 kennen.
Groep 6 de tafels van 8 en 9. We maken een kleine toets.

Groep 7 en 8

Een heel gezellig begin van de ochtend met een
echte visser in de klas! We hebben gelezen uit het
boek winterdieren van Bibi Dumon Tak. Het verhaal
van de narwal sprak tot de verbeelding.

Nieuwsbrief 19 verschijnt
donderdag 2 februari

