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

Welkom Lorenzo

Lorenzo is vier jaar geworden en gaat nu écht naar school. Van harte welkom! We wensen je veel succes
en plezier op de Willem-Alexander.

Verbouwing

De verbouwing van de personeelskamer/kopieerruimte en het ‘pimpen’ van de IB-ruimte en directiekamer
zijn begonnen. Door de verbouwing gaan we de school in en uit via de patio. Het wordt vast heel mooi, nu
maar even doorbijten v.w.b. het ongemak.

Drentse veurlezers
Dinsdagmorgen 21 maart komen er Drentse veurlezers op school. Ieder jaar besteden we op deze manier
aandacht aan de streektoal. De kinderen krijgen dan ook een tijdschrift mee naar huis.

Oproep verkeerscommissie

Aan het einde van het schooljaar zal Wenda stoppen met haar werk in de verkeerscommissie. Daar
komen we later op terug… Nu een oproep: Wie heeft zin om de verkeerscommissie te versterken?
De commissie vergadert drie keer per schooljaar meteen na schooltijd en er zijn per schooljaar zo’n zes
activiteiten waarbij de commissieleden per toerbeurt assisteren. Sandra heeft meer informatie.
Wie interesse heeft, kan met haar overleggen.
Meester Justin gaat hardlopen!

Hallo allemaal, op 2 april a.s. ga ik samen met een vriend (William) de 4 mijl van Emmen lopen.
Dat doen wij namens de Stichting Beat Duchenne om zo meer aandacht te vragen voor deze
ziekte. Zoals jullie waarschijnlijk wel weten heeft Sander uit groep 4 ook Duchenne.
Om hem een hart onder de riem te steken gaan wij 2 april de 4 mijl van Emmen lopen. Ik wil
jullie vragen om een kleine bijdrage mee te nemen of aan uw zoon/dochter mee te geven. Het
kan op maandag, dinsdag of woensdag bij mij ingeleverd worden. Het geld zal ten goede komen
aan onderzoek voor een medicijn. Dus steun ons, Sander en de andere kinderen met Duchenne
met een kleine bijdrage!
Groetjes meester Justin en William.
PS: het kan ook digitaal over gemaakt worden via deze
link. https://beatduchenne.nl/acties/justin-en-william/

Collegiale consultaties

In deze periode gaan de juffen bij elkaar in de klassen kijken. Ze letten daarbij op de manier waarop de
lessen zijn opgebouwd. Staan de doelen van de lessen op het bord? Wordt er samengewerkt? Dat zijn
voorbeelden van vragen waar ze in het nagesprek met elkaar over praten.

NME-project Afval

A.s. donderdag verzorgen juf Marijke en juf Rita de opening van het afvalproject. Dit is een project van
de NME. Tot en met 12 april zal alles in het teken staan van afval. De afsluiting is op woensdagochtend
12 april om 12.00 uur in het dorpshuis.

Paasbroden

Eind maart organiseert de activiteitencommissie de paasbroden actie. Maandag 27 maart krijgen de
kinderen de brieven mee. Deze kunnen uiterlijk woensdag 5 april weer ingeleverd worden. Woensdag 12
april worden de broden mee gegeven.

Bijbelse geschiedenis

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

We hebben de komende week geen jarigen in ons midden.

Belangrijke data komende periode
Maart
Dinsdag 21
Donderdag 23
Maandag 27
Dinsdag 28
Donderdag 30
Donderdag 30
Vrijdag 31

Drentse Veurlezers
Start NME-project Afval
Start paasbrodenactie
Oudercommissie Hummelhoes
Kinderraad
Voorstelling verkeer groep 5/6
Museummolen Jan Pol groep 5/6

Groep 1 en 2

In groep 1/2 zijn wij druk aan het werk met het thema Lente. Hoewel het nog geen lente is, zien we aan
b.v. de sneeuwklokjes en de krokussen dat die er echt aankomt. Ook het weer verandert in lenteweer en
dat betekent heerlijk in het zonnetje buitenspelen.
Deze week hebben we bloembollen geplant. Natuurlijk hopen we dat hij gaat groeien en bloeien. De
poppenhoek is een tuinwinkel geworden waar we mooie bloemen en planten kunnen kopen. Dit kost
natuurlijk wel iets en is dat dan duur of is het juist goedkoop?

De kleuters mogen nu ook naar de dorpswinkel. Daar mogen ze spullen opzoeken en wegen. Of spullen die
nodig zijn om pannenkoeken te kunnen bakken. Een aantal kinderen is al geweest en iedereen komt een
keer aan de beurt. Ze vinden het erg leuk. Dat is op de foto’s goed te zien.

De woorden van deze week zijn: Gr.1: groeien, bloeien, de schep, de gieter, de aarde, de plant, de tuin,
het zaadje. Gr.2: zaaien, de bloembol, de bloesemtak, het vogelnest, de hark, het tuincentrum, de prijs,
duur-goedkoop.
A.s. vrijdag gaan we samen met de peuters naar de kinderboerderij Het Griendtveenspark in
Schoonebeek. Er zijn weer genoeg ouders die willen rijden, waar we uiteraard heel erg blij mee zijn.
Alvast bedank!!

Groep 3 en 4
In groep 3/4 zijn we bezig met het thema lente. We schrijven verhalen over de lente, maken een web
pad op de computer, knutselen een boom met bloesem, maken eiersalade en nog veel meer! Erg leuk
vinden de kinderen dit.
In groep 3 zijn we bezig om kern 7 af te sluiten. In deze kern hebben we de sch- en de –ng geleerd.
Met rekenen zijn we druk met het optellen en aftrekken van getallen.
In groep 4 zijn we ook met taal bezig af te sluiten, en wel het thema lekker. Hierin hebben we
verschillende nieuwe woorden geleerd zoals: bereiden, hartig, de sfeer, recept, humeur, de uitdaging.
Met rekenen zijn we aan het meten van verschillende voorwerpen. Ook zijn we bezig met de tafels.
Volgende week dinsdag 21 maart staat er een bezoek aan de bibliotheek in Coevorden gepland. Het
vervoer is al geregeld (bedankt ouders, het was super snel geregeld).

Groep 5 en 6

Met rekenen leert groep 5 nu onder elkaar optellen en aftrekken. Het gaat heel goed!
Groep 6 leert met rekenen geldbedragen optellen. De kinderen merken dat het handig is om de
keersommen goed te kennen. We rekenen bijvoorbeeld de volgende som uit: 6 pizza’s van 1,35 cent.
Bij geldbedragen moet je zorgen dat de komma’s altijd goed onder elkaar staan.
Woensdag hebben de kinderen de tafeltoets mee gekregen naar huis. We hebben de toets besproken en
de kinderen hebben voor zichzelf een doel gesteld. Welke tafel moet ik nog leren? Ken ik de tafels door
elkaar? Wat gaat al heel goed? Dinsdag 21 maart krijgen beide groepen een toets van de tafel van 7,8
en 9. Elke dag 5 minuten oefenen geeft goede resultaten. Wilt u uw kind helpen?
Op dinsdag en vrijdag hebben we gymnastiek. De laatste tijd zijn er steeds kinderen die geen gymkleding
mee hebben. Graag uw kind even helpen herinneren.
Met Nieuwsbegrip hebben we een les gehad over NLdoet. We hebben gesproken over vrijwilligerswerk.
Het doel van de les was ophelderen van onduidelijkheden. Ze moesten een lijst maken met moeilijke
woorden. Daarachter schreven ze de betekenis. Ook hebben we een filmpje gezien over NLdoet.

Groep 7 en 8

Vorige week hebben we met veel plezier een bezoek gebracht aan Wout Wachtmeester.
Hartelijke bedankt voor de gastvrije ontvangst! Dit in het kader van het project kunst.
De kinderen schrijven voor taal hoe een schooldag in 2050 eruit zal gaan zien. Dit komt in het portfolio.
Erg vindingrijk!

Nieuwsbrief 24 verschijnt
donderdag 23 maart

Bericht van anderen
De kinderen van groep 5 t/m 8 hebben vandaag een uitnodiging van Wollie gekregen. Het
is op geel papier mee naar huis gegaan.

