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

Volgende nieuwsbrief donderdag 16 maart

Donderdag 9 maart komt er geen nieuwsbrief uit. Juf Sandra is dan voor de laatste audit uit het traject
“Excellente scholen in Drenthe” naar een school in Assen. De volgende nieuwsbrief komt 16 maart uit.

Uitnodigingen portfoliogesprekken

Gisteren hebben de kinderen de uitnodigingen voor de portfoliogesprekken op dinsdag 7 en donderdag
9 maart mee naar huis gekregen. Vrijdag 10 maart krijgen alle kinderen hun portfoliomap mee naar huis.
De rapporten die voorin zitten, hoeven niet meer terug naar school.

Kenniscafé kleuters maandagmiddag 13 maart
Maandagmiddag 13 maart organiseren we een kenniscafé.
De kleuter-juffen volgen de opleiding ‘Specialist jonge kind.’
Daardoor zijn de kleuters een paar dagen extra vrij geweest.
We graag kennis uit de opleiding delen met de ouders. Soms zijn
er door de de opleiding nieuwe dingen te zien in de klas en wat is
dat dan precies? Het kastje hiernaast is daar een voorbeeld van.
Het kenniscafé begint om 14.45 uur, inloop met koffie/thee vanaf
14.30 uur. Er is oppas voor de kinderen. Het kenniscafé is
uiterlijk om 15.30 uur afgelopen.
Iedereen is van harte welkom!

Verbouwing personeelskamer – Open dagen uitgesteld

Binnenkort begint de verbouwing van de personeelskamer. De ingang van de school zal dan afgesloten
worden. We gaan in die periode de school binnen via de patio.
Door de verbouwing gaan de inloopochtenden/open dagen op dinsdag 14 en donderdag 16 maart niet door.
Deze zijn uitgesteld naar dinsdag 9 en donderdag 11 mei. Voor groep 3/4 wordt het donderdag 1 juni,
omdat juf Michon donderdag 11 mei weer begint na haar verlof. Onderaan deze nieuwsbrief is de
advertentie vanuit de VPCBO over de open dagen toegevoegd.

AMV – blokfluitles

Komende maandag beginnen de AMV/blokfluitlessen die vanuit de muziekimpuls aangeboden worden.
Het is voor de kinderen die hiervoor zijn opgegeven. De lessen worden op maandagmiddag van 14.00 uur
tot 14.30 uur aangeboden door Desiree Wanders.

Luizencontrole

We zijn bijna luizenvrij. Er is geen reden voor extra actie. Wel graag melden als er thuis luizen en/of
neten ontdekt worden. Dan kunnen we een extra controle inplannen.

Geld voor het goede doel

We sparen dit schooljaar voor Kika. In iedere klas en in de hal
is een Kikabeer te vinden. Er wordt iedere vrijdag flink
gespaard, maar hier en daar kan er nog wel beter aan gedacht
worden. Het gaat er meer om dat we iets doen voor een ander,
dan dat er grote bedragen meegenomen worden.






In groep 1 en 2 is er vanaf september 2016 tot en met
februari 2017 € 44,69 opgehaald. Wat fijn dat er
steeds meer kinderen iets meenemen voor het
Kikabusje!
In groep 3 en 4 hebben we € 25.40 gespaard.
Groep 5 en 6 brachten al € 72,40 mee. Ga zo door!
In groep 7 en 8 is al € 45,60 gespaard.

Bijbelse geschiedenis

Week 11: 13/03 - 17/03
Jij bent veel waard!
Lucas 9:28-36, 10:25-42
Als Jezus op een hoge berg is, verandert hij en begint te stralen. Er klinkt een stem uit de hemel: ‘Dit is
mijn geliefde Zoon, die ik heb uitgekozen.’ ‘Jij bent veel waard’, zegt God tegen Jezus. Maar niet alleen
Jezus is veel waard, alle mensen zijn waardevol en kostbaar. Dat blijkt uit het verhaal van de
barmhartige Samaritaan en de woorden die Jezus tegen Maria en Martha spreekt.
Week 12: 20/03 - 24/03
Wat een rijkdom!
Lucas 11:1-3, 12:22-34, 14:15-24
Jezus leert de leerlingen bidden. Je mag aan God vragen wat je nodig hebt, hij zal het geven. Denk aan
de vogels in de lucht en de bloemen in het veld. Zij maken zich geen zorgen, God zorgt voor hen.
Jezus vertelt ook een verhaal. Over een man die een rijke maaltijd aanricht. Maar de genodigden zijn te
druk om te komen. Daarom mogen de zwervers en bedelaars aanschuiven. Wat een rijkdom!

Jarigen

Vrijdag 3 maart zijn Brian en Dean uit groep 2 jarig. Zij worden 6 jaar. Maandag 6 maart is Wilco uit
groep 7 jarig. Hij wordt 11 jaar. Donderdag 16 maart is Lars uit groep 5 jarig. Hij wordt 9 jaar.
Van harte gefeliciteerd, jongens!
Juf Petra is woensdag 15 maart jarig. Ook alvast van harte, juf!

Belangrijke data komende periode
Maart
Dinsdag 7
Donderdag 9
Vrijdag 10
Vrijdag 10
Maandag 13
Maandag 13
Dinsdag 14
Dinsdag 21
Donderdag 23
Maandag 27
Dinsdag 28
Donderdag 30
Donderdag 30
Vrijdag 31

Groep 1 en 2

Portfoliogesprekken
Portfoliogesprekken
Portfoliomap mee
WA-at-WORK NL doet
Kenniscafé opleiding ‘Jonge Risico Leerling’
Ledenraad VPCBO
Vergadering activiteitencommissie
Drentse Veurlezers
Start NME-project Afval
Start paasbrodenactie
Oudercommissie Hummelhoes
Kinderraad
Voorstelling verkeer groep 5/6
Museummolen Jan Pol groep 5/6

Met frisse moed zijn we weer begonnen na de voorjaarsvakantie. Het is dan nog wel
geen voorjaar, maar de lente komt er echt aan! Het is ook ons thema de komende
periode. Het is een thema uit de methode Schatkist. In het ankerverhaal is het nog
winter en erg koud. Eekhoorn heeft maar één wens en dat is dat het gauw lente
wordt. Hij probeert van alles om de lente te lokken, maar de lente laat zich niet
zien. Tot hij op een ochtend wakker wordt en de zon in zijn kamer ziet schijnen……

We hebben kennis gemaakt met het thema. Pompom wou graag zijn zijn lentekleding aan. En we hebben
takken onderzocht op knoppen en blaadjes. Vrijdag gaan we het ankerverhaal horen.
De woorden van deze week zijn: Groep 1: de lente, schijnen (zon), groeien, de knop, de winter, het ijs.
Groep 2: het seizoen, het zonlicht, de bloesem, de natuur, de deken, de beukennoot.
De letters en getallen herhalen we steeds weer.
Volgende week gaan we bezig met de ankerverhaalactiviteiten, die o.a. gericht zijn op herhaald
voorlezen, naspelen en navertellen. Zo wordt het verhaal als het waren ‘verankerd’.

Groep 3 en 4

In groep 3 kennen we alle letters en de twee tekenklanken (au ui oe ie enz), we zijn in kern 7 nu
begonnen met de sch- woorden en de –ng/ -nk woorden. In het nieuwe spellingschrift van Staal zijn we
begonnen met de hakwoorden (je schrijft het woord zoals je het hoort), de kinderen zijn erg
enthousiast en doen heel goed mee, erg leuk!
In groep 4 zijn we nog bezig met het thema lekker. We leren een denkgesprek te voeren, maar ook leren
we door het maken van lijstjes een recept te schrijven. De kinderen vinden het een leuk onderwerp.
Volgende week beginnen we met het thema Lente. We gaan in verschillende groepjes werken aan
verschillende opdrachten. De kinderen kunnen o.a. kiezen uit knutselen, een spel maken en wat lekkers

te maken. Ook de thematafel wordt dan opnieuw ingericht met het thema lente, kinderen die nog iets
willen meenemen voor de tafel: helemaal goed!

Groep 5 en 6

Er hebben zich kinderen opgegeven voor de boekbespreking. Op vrijdag 3 maart Shannon en Geert.
Dinsdag 7 maart Jelco en Milan en op woensdag 8 maart Kay, Delano en Lars B. Met de klas is aan het
begin van het schooljaar besproken hoe je een boekbespreking moet presenteren. Omdat het toch wat
weggezakt is, krijgen de kinderen vandaag een blad mee naar huis met tips en aanpak.
Het onderwerp met thematisch werken is: “Handel over zee”. In de zeventiende eeuw werd Nederland
een land van kooplieden. Kooplieden waren ondernemende mensen. Ze zochten naar nieuwe spullen om te
verhandelen. Begrippen: pakhuis, scheurbuik, VOC, muiterij en alleenrecht.
Met rekenen zijn we met blok 4 begonnen. Groep 5 leert veel over gewichten (kg, gram, liter).
Groep 6 begint het blok met breuken. Ook komt er in beide groepen veel vermenigvuldigen aanbod.
Daarom is er dinsdag 7 maart een toets. Groep 5 leert de tafel van 9 en groep 6 de tafels van 7,8 en 9.
Tip: elke dag 5 minuten oefenen en je zult resultaat zien!
Op dinsdag 28 maart is het slotfeest van het leesvirusproject. De tijden zijn nog niet bekend, maar we
hebben dan wel vervoer nodig naar Coevorden. Vrijdag 31 maart zijn we uitgenodigd voor een rondleiding
in museummolen Jan Pol in Dalen. We moeten er om 9.00 uur zijn. Ook hiervoor hebben we vervoer nodig.
Binnenkort zullen we in de WhatsAppgroep vragen wie er kan rijden.

Groep 7 en 8
Dinsdagmiddag hebben we met de kinderen een reis door de aarde gemaakt. We hebben het ontdekpad
gedaan van Natuur en Milieu-educatie Drenthe. In dit ontdekpad hebben we een aardbol gemaakt van
o.a. oreo-koekjes en het maken van een afdruk mbv gips.
Met rekenen zijn we met een nieuw blok begonnen. Elk kind heeft zijn eigen doelen bepaald, deze hangen
voor in de klas. Ook hebben we afgesproken de herhalingslessen inzichtelijk te maken en hieraan een
groepsdoel te verbinden. Met spelling hebben we het koppelteken behandeld (groep 7) en leenwoorden in
groep 8.
Dinsdagmiddag brengen we een bezoek aan kunstenaar Wout Wachtmeester. Is er een ouder die mee
wil lopen met de eerste groep en weer terug? Het is de bedoeling dat we er om half 1 zijn.

Nieuwsbrief 23 verschijnt
donderdag 16 maart

