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

Evi is geboren!
Tim en Anna hebben een zusje gekregen, Evi!
Papa, mama en grote broer en zus: Van harte gefelicteerd.
Veel geluk met elkaar!

NME-project Afval

Vanmorgen hebben juf Marijke en juf Rita de opening van het afvalproject gehouden. We hebben al
iets geleerd over het scheiden van afval. 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.

Informatieve ouderavond dinsdagavond 16 mei

Door de verbouwing en de levertijd op de notebooks is de informatieve ouderavond verzet van
dinsdagavond 11 april naar dinsdagavond 16 mei. Om alvast aan te passen op de kalender.
Meer informatie volgt!

Vervanging bij ziekte – meester Jordy

Zoals al eerder vermeld in de nieuwsbrief, is het op het moment moeilijk om invalleerkrachten te vinden.
Het team van de Willem-Alexanderschool heeft de winter met bijbehorende griepgolven doorstaan
zonder verzuim. Dat is heel fijn voor de leerkrachten zelf, maar vooral ook voor de rust en stabiliteit
voor de kinderen! Het is dan ook nog niet gebeurd dat er groepen een dag niet naar school konden.
Binnen de VPCBO werken we op het moment met een aantal invalleerkrachten die een benoeming hebben
en ingezet worden waar nodig. Als er niemand ziek is, dan kunnen deze leerkrachten komen ondersteunen
op de scholen. Zo kan het zijn dat op vrijdagmorgen meester Jordy komt helpen in groep 3/4.

Paasbroden

Komende maandag, 27 maart krijgen de kinderen de bestellijsten voor de paasbroden mee. Deze kunnen
uiterlijk woensdag 5 april weer ingeleverd worden. Woensdag 12 april worden de broden mee gegeven.

Voorjaarsconcert Breibergers

Zondag 9 april organiseren de Breiberger muzikanten hun
voorjaarsconcert. Het begint om 11.30 uur. De blokfluit- en
trompetleerlingen van onze school zullen hier aan mee doen.
Ook de andere kinderen mogen meedoen op ritme-instrumenten. Dit
wordt in de klas geoefend. Juf Desiree, juf Marijke en juf Rita zijn
bij het concert.
Iedereen is welkom. Je bent op tijd als je iets voor 11.30 uur in het
Dorpshuis bent.

Bijbelse geschiedenis

Week 13: 27/31 - 31/03
Dat raak je niet kwijt
Lucas 15:1-32, 16:19-31
Sommige dingen zijn zo waardevol dat je ze niet kwijt wilt raken. Deze week horen we een verhaal over
een herder die het ene schaap blijft zoeken en een verhaal over een vader die zijn zoon niet kwijt wil.
Beiden zijn ze dolblij als ze het hebben terug gevonden. Net als in de verhalen, God wil ons niet kwijt.
Het derde verhaal gaat over de rijke man en de arme Lazarus. Wie is er in dit verhaal rijk en waardevol
in Gods ogen?

Jarigen

Woensdag 29 maart is Dominique uit groep 7 jarig. Zij wordt 11 jaar.
Van harte gefeliciteerd, Dominique!

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

Groep 1 en 2

Start paasbrodenactie
Oudercommissie Hummelhoes
Kinderraad
Voorstelling verkeer groep 5/6
Museummolen Jan Pol groep 5/6

Wat hebben we een leuke ochtend gehad vorige week vrijdag op de kinderboerderij. We zagen veel
dieren zoals kippen, een pauw en vogels. Er waren herten, ezels en geiten. Jonge dieren waren er ook. We
zagen hele leuke jonge geitjes en twee schattige cavia’s. De kinderen hebben genoten en de moeders en
juffen ook. Het was ook heel leuk dat juf Ciska nog even kwam kijken. Moeders die gereden hebben:
Bedankt!

Dinsdag kwam er een mevrouw om in het Drents te veurlezen. We hebben naar de verhalen geluisterd en
samen hebben we liedjes in het Drents gezongen. En zelfs hebben we nog een paar echte Drentse
woorden geleerd. We weten nu dat een boks een broek is.
Deze week werken we natuurlijk over de kinderboerderij. In de bouwhoek worden hokken gebouwd waar
de dieren in verblijven. We maken schapen en lammetjes. We praten over de foto’s die gemaakt zijn en
schrijven de woorden daarvan op.
De woorden van deze week zijn: gr.1: het lammetje, het kalfje, lief, gelukkig, bouwen, op elkaar, de
letter, het woord. Gr.2: het uitstapje, de kinderboerderij, bedroefd, zielig, voor, naast, acter,
tegenover, de liefste, liefdevol.
We hebben de getallen 9 (gr.1) en 19 (gr.2) geleerd.
En we hebben de letter –g- van geit aangeboden.

Groep 3 en 4
Op dinsdag hebben we een leuke morgen gehad, eerst kwam er een Drentse
voorlezer in de klas en hierna brachten we een bezoek aan de bibliotheek in
Coevorden.
De Drentse voorlezer vertelde een verhaal over een olifant en een vogel.

In de bibliotheek luisterden we ook naar een verhaal en deden een spel om te ontdekken hoe je boeken
kunt vinden die je graag wilt lezen. Ook hoorden we dat je gratis een pasje kunt vragen en dan boeken
voor drie weken kunt lenen!!

Groep 5 en 6

Op dinsdag werd er in de klas door Harm Jan veurgelezen. Hij las twee verhalen en twee gedichten voor
in het Drents. We kregen een leuk werk-doeboek “Wiesneus”.
Vandaag begint het project over afval. Bodyll heeft al een kleine PowerPoint laten zien over vervuiling.
We gaan veel leren over afval scheiden en zwerfafval. Wat kun jij bijdragen aan een beter milieu?
We hebben veel materiaal gekregen van NME om mee aan de slag te gaan. De kinderen mogen voor de
projecttafel schoongemaakte blikjes, flesjes, pakken etc. meenemen.
Dinsdag 28 maart sluiten we het leesvirusproject af met een feest in Coevorden. Fam. Langenberg, Fam.
Janssen, het VPCBO busje en juf rijden. We vertrekken om 10.00 uur.
Donderdag 30 maart hebben we een voorstelling van het verkeerstheater. Deze vindt plaats op school.
Vrijdag 31 maart gaan we naar Museummolen Jan Pol. De volgende mensen hebben zich opgegeven voor
vervoer: fam. Kleine, fam. Janssen, VPCBO busje en juf. We vertrekken om 8.45 uur.
Het blijkt dat de WhatsApp groep goed werkt. Het vervoer was snel rond. Bedankt Mariëlle.

Groep 7 en 8
Schoolvoetbal
Op woensdag 12 april fluit Justin vd Weide in Dalerveen, op het terrein waar de jongens spelen. We
zoeken echter nog een scheidsrechter die wil fluiten in Dalen bij de meiden.
We kunnen namelijk niet deelnemen zonder een scheids aan te leveren. Wie wil ons uit de brand helpen
en die middag fluiten? De eerste wedstrijd begint om 14.30 en het eindigt om 16.55 uur.
De Drentse Veurlezer heeft ons dinsdag het spannende verhaal van de
reuzen Ellert en Brammert verteld. Als we op kamp gaan zullen we deze
reuzen met eigen ogen gaan zien.

Nieuwsbrief 25 verschijnt
donderdag 30 maart

Bericht van anderen

