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Hallo kinderen en ouder(s)/verzorger(s) van de Willem Alexanderschool,
Museum WA-in-KUNST donderdagmiddag 16 februari
Donderdagmiddag 16 februari is museum WA-in-KUNST geopend. Het is van
14.30 uur tot 15.30 uur. Iedereen is welkom. Kom allemaal langs voor een kijkje!
De kinderen van de school komen eerst naar buiten, daarna kunnen de
museumbezoekers naar binnen.
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.

Kraamvisite Michon

Gistermiddag zijn de juffen op kraamvisite geweest bij juf Michon. Ze laat het volgende weten:
“Hallo allemaal, hier even een babyberichtje. Het gaat goed met Luan. Hij groeit goed! Op de foto’s
slaapt hij, maar hij bekijkt de wereld steeds vaker! We genieten van elkaar en Yara is een trotse grote
zus. Ontzettend bedankt voor de leuke cadeaus! Als Luan iets groter is, kan hij daar mooi mee spelen.
Groetjes, juf Michon & Peter en Yara & Luan”

Briefje portfoliogesprekken

Morgen krijgen de kinderen een briefje mee waarop voorkeur voor de portfoliogesprekken van dinsdag 7
en donderdag 9 maart aangegeven kan worden. Graag voor de voorjaarsvakantie inleveren. Kinderen
waarvoor geen briefje wordt ingeleverd, worden gewoon ingedeeld. Woensdag 1 maart of donderdag 2
maart krijgen de kinderen de uitnodigingen mee.

Luizencontrole
Morgenvroeg, vrijdag 10 februari, is er een extra luizencontrole voor groep 5/6 en 7/8. We zijn daar
nog niet luizenvrij. Direct na de voorjaarsvakantie is er weer een reguliere controle voor de hele school.
Mochten er thuis kinderen ontdekt worden met neten/luizen, laat het dan weten!

Kinderraad

De bijeenkomst van de kinderraad was geslaagd. Het is fijn en goed om zo bij elkaar te zitten om te
praten over wat er speelt in en om school. Van de schoolkring is moeder Julia aangesloten.
Een paar punten uit wat is besproken:
Aanschaf notebooks en tablets
De school gaat 20 notebooks en 4 tablets aanschaffen. De notebooks zijn kleine laptops, waarvan het
beeldscherm werkt als een tablet. Deze notebooks worden gebruikt als vervangers van de computers in
de hal. De kinderen blijven dezelfde dingen op de computers doen, maar dat kan door meer kinderen
tegelijk gebeuren. Als er een toets digitaal afgenomen wordt, dan kan dat klassikaal. De tablets zullen
worden gebruikt in de kleutergroep.
De notebooks worden vervoerd en opgeladen in een blauwe kist. Zo kan er
op de boven- en benedenverdieping gebruik van worden gemaakt. Doordat
een notebook een toetsenbord heeft, kunnen de kinderen eenvoudig
verslagen en presentaties maken. Ze kunnen hierdoor ook hun
typevaardigheid in groep 7 en 8 leren en/of bijhouden. Tijdens de
informatieve ouderavond van dinsdag 11 april zal er o.a. meer te zien en te
horen zijn over de inzet van de notebooks en de tablets.
Verandering personeelskamer
Vanuit de wens om de personeelskamer te ‘pimpen’, is het idee ontstaan om de kopieerruimte bij de
personeelskamer aan te trekken. Het keukenblok komt tegen de muur naar de hal aan, met een
‘serveerluik’ de hal in. Het kopieerapparaat komt in een ruimte die in de IB-ruimte/vergaderruimte
gemaakt wordt. Ook deze ruimte en de directiekamer zullen opnieuw aangekleed worden. In maart
zal hierdoor overlast ontstaan, we doen ons best dit zo goed mogelijk te laten verlopen.
De open dagen/inloopochtenden zijn uitgesteld naar dinsdag 9 en donderdag 11 mei.
Graag noteren op de kalender.
Nieuwe pleinspullen, bezoek speeltuin
Er is nieuw speelgoed voor op het plein aangeschaft. Als er meer ideeen zijn, dan geven de kinderen van
de kinderraad dat door. Zo gauw het voorjaar wordt, gaan we op dinsdag- en donderdagmiddag met de
kinderen van groep 5 t/m 8 – die dat willen - tussen de middag naar de speeltuin.
Spelende kleuters onder de ramen
De andere groepen hebben er soms last van als de kleuters voor en onder de ramen spelen en dan veel
geluid maken. Het is een dilemma: Zachtjes spelen kan ook niet altijd. De juffen gaan kijken en bedenken
hoe dit het beste opgelost kan worden.

Visitatie
Donderdag 26 januari heeft de school bezoek gehad.
In het team en de schoolkring zijn de uitkomsten besproken.
De tops en tips uit dit verslag staan op de volgende pagina van
deze nieuwsbrief.
Tops:






Tips:






De netheid binnen de school.
De structuur binnen de school en het voorspelbare leerkrachtgedrag.
De visie van de school. Duidelijk zichtbaar en wordt gedragen door de teamleden.
Er worden veel complimenten aan de kinderen gegeven.
De manier waarop thematisch werken vorm wordt gegeven.
De inzet van cooperatieve werkvormen.
Als je samenlevingsgericht wilt zijn, haal dan de plakfolie boven in de lokalen van de ramen af.
Het vastleggen van wat er precies met zorgleerlingen wordt gedaan en hoe dat gaat, kan beter.
De doelen van de lessen standaard op het bord schrijven.
In de pauzes zijn alle leerkrachten buiten. Houd ook binnen toezicht voor de kinderen die nog niet
naar buiten zijn gegaan, of de kinderen die naar het toilet gaan.
Voeg aan de portfoliomap een blad toe waarop de leerkracht kan aangeven/beschrijven hoe het
met de ontwikkeling van het kind gaat. Het kind kan daar zelf ook een bijdrage in krijgen in het
kader van eigenaarschap.

Op de tops zijn we trots en met de tips zijn we aan de slag!

Appgroepen

In de vergadering van de schoolkring is het gebruik van de app-groepen aan de orde
geweest. Het lijkt een goede aanvulling te zijn binnen de communicatie tussen
school en ouders. Eind maart volgt een evaluatie.
De volgende afspraken gelden voor het gebruik van de appgroepen:
* Onderwerpen worden alleen gestart door de appouder.
* Op die vragen/opmerkingen van de appouder wordt alleen gereageerd als het
zinvol is. Graag zo weinig mogelijk appjes sturen met smileys/duimpjes enz..

Bijbelse geschiedenis

Week 07: 13/02 - 17/02
Vriend en vijand
Lucas 6: 27-35; 41-45, 7:1-10
Jezus zegt dat je je vijanden lief moet hebben. Kan dat dan? En wat is er voor nodig? Later stuurt een
centurio, een belangrijke man uit het Romeinse leger, zijn knechten naar Jezus toe. Is de centurio een
vijand? Of is hij een vriend? De joodse leiders vertellen dat hij veel goeds gedaan heeft voor de
synagoge. Hij vraagt aan Jezus of zijn zieke knecht beter kan worden. Hij heeft een groot geloof.

Jarigen

Zondag 12 februari zijn Giovanni uit groep 1 en Sander uit groep 4 jarig.
Giovanni wordt 5 jaar en Sander 8 jaar. Van harte gefeliciteerd met jullie verjaardagen!

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

Verkeersvoorstelling groep 7/8 in school
15.00 uur Verkeerscommissie
Na schooltijd afsluiting Kunstproject
Voorjaarsvakantie

Groep 1 en 2
Het kunstproject heeft onze volle aandacht. Maar toch doen we ook nog andere dingen. Buitenspelen
bijvoorbeeld. Vandaag lag er weer sneeuw en dan is het heerlijk om buiten te zijn. Aan de foto’s kunt u
zien dat de kinderen het naar hun zin hebben.

Op een dag als vandaag is het wel koud. Zou u op zulke dagen ervoor willen zorgen dat de kinderen
handschoenen en een sjaal bij zich hebben, zodat ze lekker warm ingepakt spelen kunnen?
Vandaag hebben we een museum op een plattegrond vanbinnen bestudeerd. We moesten heel goed kijken
waar welke zaal was. Eentje mocht de directeur zijn, hij omschreef in welke zaal hij zich bevond. Door
heel goed te luisteren konden we erachter komen.
Maandag 13 februari gaan we naar een echt museum: het van Gogh-huis in Nieuw-Amsterdam! Er hebben
zich voldoende ouders aangemeld voor vervoer. Fantastisch!
We hebben al weer veel woorden geleerd: Groep 1: geld, betalen, licht, donker, wachten, aan de beurt.
Groep 2: kunst, zaalwachter, directeur, portret, naartoe gaan, rondlopen, rondkijken.
De letter –m- van museum is herhaald. De getallen 7 (groep 1) en 17 (groep 2) zijn aangeboden.

Groep 3 en 4

Zoals u ziet zijn we druk aan het knutselen. Bent u ook zo benieuwd naar het eindresultaat?
Op donderdagmiddag 16 februari tijdens de inloop kunt u onze KUNST bewonderen!

Groep 5 en 6

Met het kunstproject hebben wij alle vijf opdrachten gedaan. De resultaten zijn leuk geworden.
Ook op de “pronkstuktafel” staan mooie dingen die meegebracht zijn door de kinderen.
Donderdagmiddag gaan we aan de slag met “Hundertwasser”.
Met spelling leert groep 5 de komma ‘s woorden ( ’s
ochtends, ’s winters).
Groep 6 leert de categorie theewoorden (thee,
thermometer).
Nieuwsbegrip ging dit keer over Freek Vonk die gebeten is
door een haai.
We zijn druk aan het oefenen geweest met verwijswoorden
(die, daar, daarmee, hij, hem).
Een verwijswoord wijst meestal naar een ander woord dat
eerder in de tekst staat. Meestal staat dat woord in de
vorige zin. Je moet dus goed de zinnen lezen.

Groep 7 en 8
Woensdag hebben we bezoek gehad van onze leesconsulent
Lieke. We doen mee met de Drentse Kinderjury. Ze heeft
ons warm gemaakt voor het lezen van boeken. Tien nieuwe
titels heeft ze geïntroduceerd. Deze boeken hebben we op
school. In mei gaan we kijken wat de boeken top drie is van
onze klas.
Bureau Halt is geweest en heeft voorgelicht over veilig
internetten. Het voorbeeld uit de praktijk sprak erg aan.
Hoe iets onschuldig begint en volledig uit de hand kan lopen.
Groep 7 heeft het techniek pakket gekregen voor het maken van de muizenval. Het is de bedoeling dat
dit 10 maart klaar is, dan brengen ze een bezoek aan de Nieuwe Veste.
En vandaag hebben we de voorstelling ZIEN. Dit in het kader van verkeersveiligheid. Kortom een
gevarieerde week!

Nieuwsbrief 21 verschijnt
donderdag 16 februari

Bericht van anderen

