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

Op herhaling: Maandag 6 februari Studiedag, alle kinderen vrij

Maandag 6 februari is een studiedag voor het team. Alle kinderen zijn dan vrij. Tijdens de studiedag
bespreken we o.a. de uitkomsten van de visitatie en het verslag van de kinderraad. Een verslagje komt in
de volgende nieuwsbrief.
‘s Middags komen alle onderdelen van de schoolontwikkeling aan bod. De leerkrachten bereiden de
onderdelen in verschillende groepjes voor en presenteren dat aan elkaar.
Op herhaling: Kunstproject – afsluiting donderdagmiddag 16 februari
Op de kalender staat dat er donderdag 16 februari om 11.30 uur een afsluiting is
van het kunstproject 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.
In de ruimte van de peuterspeelzaal zal een kunstige after-Valentijn-higtea zijn.
Of te wel: Een gezellig hapje en drankje voor iedereen. Hiermee komt de
activiteit van WA-at-WORK die voor vrijdag 17 februari te vervallen. Dat is de
Valentijnsactie met de high tea geworden.

Techniekklas

Op dinsdag 28 februari (week 9) starten we binnen de vereniging VPCBO met de techniekklas. Dit is het
vervolg op het vorig schooljaar toen er ook met een techniekklas gewerkt werd. De techniekklas is voor
leerlingen uit groep 5 t/m 8. Het zijn twee blokken van vier dinsdagmiddagen.
De school selecteert de leerlingen die volgens de richtlijnen in aanmerking komen. Daarna is er contact
opgenomen met de ouders en de kinderen zelf. Er gaan twee kinderen van onze school naar de klas, het
wordt dit jaar klein gehouden omdat er ook op locatie gewerkt gaat worden.
De techniekklas wordt gegeven door juf Jennie Weitkamp (van CBS De Fontein, Sleen).

Vrijdag 5 mei vrije dag

Het staat niet op de kalender, maar vrijdag 5 mei is een vrije dag voor alle basisscholen in Nederland.
Graag even bijschrijven op de kalender!

Bijbelse geschiedenis

Week 06: 06/02 - 10/02
Mag dat wel?
Lucas 6: 1-23
Er zijn regels over wat wel mag en wat niet mag. Wat Jezus doet, klopt dat eigenlijk wel met de regels?
Jezus vertelt dat goed doen niet hetzelfde is als je houden aan de regels.

Jarigen

Morgen, vrijdag 3 februari, is Lorenzo uit groep 5 jarig. Hij wordt 8 jaar. Maandag 6 februari is Delano
uit groep 5 jarig. Hij wordt 9 jaar. Woensdag 8 februari is Sanne uit groep 3 jarig. Zij wordt 7 jaar.
Van harte gefeliciteerd met jullie verjaardagen!

Belangrijke data komende periode
Februari
Maandag 6
Dinsdag 7
Dinsdag 7
Donderdag 9
Donderdag 9
Donderdag 16
Maandag 20 t/m vrijdag 24

Studiedag, alle kinderen vrij
Les School Preventie Plan groep 7/8
Vergadering schoolkring
Verkeersvoorstelling groep 7/8 in school
15.00 uur Verkeerscommissie
Na schooltijd afsluiting Kunstproject
Voorjaarsvakantie

Groep 1 en 2

De kinderen zijn maar druk met het maken van mooie kunst. Er hangt al het een en ander in de gang. Op
16 februari is de echte tentoonstelling, dan mag u allemaal komen kijken. De huishoek is omgetoverd tot
een museum. De kinderen hebben bedacht dat het een boekenmuseum (boeken over kunst) moest worden.
Er hangt kunst aan de muur. In de bouwhoek kregen ze per groep de opdracht een museum te maken met
verschillende zalen. Dit doen ze heel goed.
Intussen zijn we ook aan het toetsen. Groep 2 hebben ‘Taal voor kleuters’ en ‘Rekenen voor kleuters’
gedaan. Nu zijn we bezig met een aantal kinderen van groep 1. Zij doen alleen Taal.
De nieuwe woorden zijn deze week: Groep 1: hout, snijden, tekening, potloden, kleuren, verf, kwast.
Groep 2: koptelefoon, tentoonstelling, vitrinekast, klaarzetten, vroeger, nu, penseel, doek.
De letter –m- van museum is aangeboden. De kinderen mogen spullen die beginnen met –m- mee naar
school nemen voor de letterkast.
De getallen 6 (groep 1) en 16 (groep 2) zijn herhaald.

Groep 3 en 4

De kinderen in groep 3 en 4 zijn de afgelopen week druk geweest met niet alleen de cito toetsen maar
ook met het project kunst. We ontdekken wat kunst inhoud en dat niet alleen een schilderij kunst is,
maar nog veel meer.

Ook komt er veel creativiteit bij de kinderen naar boven, heel erg leuk om het proces van bedenken,
uitproberen en uitvoeren te zien. Bent u al nieuwsgierig naar onze kunstwerken? Kom gerust naar onze
tentoonstelling op 16 februari.
Ook zijn er al een aantal kinderen die hun spreekbeurt hebben gehouden. Sanne Noorland vertelde ons
over de boerderij en Elysha wist veel te vertellen over haar konijnen. Goed gedaan dames!
Donderdagmiddag is alweer de tweede les van klassekids. We hebben het over de high five (en de vijf
belangrijke woorden die erbij horen). Ook gaan we het hebben over complimenten, en waar ben jij zo
trots op als een pauw.

Groep 5 en 6

Op initiatief van de kinderen hebben Geert en Marin allebei een gymles verzorgd. Geert gaf een
judotraining en Marin een karatetraining. Het was erg leuk om te zien dat de klas nieuwe dingen leerde
van hun klasgenoten. Van elkaar groeten, warming-up tot eindspel, het was helemaal af! Compliment voor
deze toppers. Chloe heeft op de rekstok een turnoefening laten zien met hulp van haar moeder. Het zag
er indrukwekkend uit.
Door de drukte met de Citotoetsen zijn dinsdag de tafels niet overhoord. Dat hebben we vandaag
gedaan.
De kinderen mogen een “pronkstuk” meenemen naar school voor de kunsttafel.
De Cito toetsen zijn bijna klaar. Enkele kinderen die ziek waren moeten nog iets afmaken. We gaan nu
weer verder met het gewone programma.

Groep 7 en 8
We hebben voor taal een formele brief geschreven aan de burgemeester van Coevorden. In deze brief
hebben de kinderen een probleem beschreven, een oplossing voor bedacht en een verzoek van de
gemeente om daarbij te helpen. Vervolgens gaan we in de komende lessen een mondeling betoog oefenen
om de verzoekbrief toe te lichten. Deze brief voegen we toe aan ons portfolio. Een paar voorbeelden:
Wilco: flitspalen Steigerwijk en Nieuwe Krim.
Marit van der Laan: een zebrapad bij de Dorpsstraat
Anna: meer lantaarnpalen in Dalerpeel.

Nieuwsbrief 20 verschijnt
donderdag 9 februari

