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

Verbouwing

De verbouwing verloopt volgens plan. Als het goed is, gaat vandaag de stofwand uit de hal en kunnen we
vanaf morgen weer via de normale route de school in en uit.
Volgende week woensdag wordt de vloerbedekking gelegd en donderdag worden de directiekamer en
IB-ruimte weer ingericht. De meubels van de nieuwe personeelskamer komen waarschijnlijk iets later,
maar dan is ook alles weer klaar en hopelijk heel mooi geworden!

Kinderraad

Vanmorgen is de kinderraad bij elkaar geweest. Een verslag komt in de nieuwsbrief van volgende week.

Paasbroden
De kinderen hebben de bestellijsten voor de paasbroden afgelopen maandag mee gekregen. 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.

NME-project Afval – afsluiting woensdag 12 april

Vorige week 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.

Pasen
Op donderdag 13 april zullen wij op school gezamenlijk het paasfeest vieren. We beginnen met een
viering in het kleuterlokaal, waarna de kinderen tot de pauze in de eigen groepen zullen zijn. Na de pauze
gaan we spelletjes doen en we eten gezamenlijk in het dorpshuis.
Zou u de kinderen die dag een bordje, een mes, een vork en eventueel een ei mee willen geven?
Het is voor de kinderen van de onderbouw handig als hun naam erop staat.
Alle kinderen zijn om 13.30 uur vrij. Groep 1/2 ook.

Op herhaling: 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!

Bijbelse geschiedenis

Week 14: 03/04 - 07/04
Waar word je rijk van?
Lucas 18:9-14, 19:28-48
Jezus vertelt over de tollenaar en de farizeeër die in de tempel bidden. Het gaat er om dat je om
genade vraagt, zoals de tollenaar doet. In het verhaal van Palmpasen komt Jezus als koning de stad
binnen, maar zonder de rijkdom van een koning. In de tempel jaagt hij de handelaren weg, want de
tempel is een plek om stil te zijn. Daar wordt je uiteindelijk rijk van.

Jarigen
Maandag 3 april is Fay Kruithof uit groep 7 jarig.
Zij wordt 11 jaar.
Woensdag 5 april is Anna de Bruin uit groep 7 jarig.
Zij wordt ook 11 jaar.
Van harte gefeliciteerd, meiden!

Belangrijke data komende periode
Maart
Vrijdag 31

Museummolen Jan Pol groep 5/6

April
Maandag 3
Dinsdag 4
Woensdag 5
Woensdag 12
Woensdag 12
Woensdag 12
Woensdag 12
Donderdag 13
Vrijdag 14
Maandag 17
Dinsdag 18
Woensdag 19 + donderdag 20
Donderdag 20
Vrijdag 21

Maandopening juf Bianca
Vergadering schoolkring
Les School Preventie Plan groep 7/8
Koffie-ochtend Hummelhoes
12 uur afsluiting NME met ouders
Paasbroden mee
Schoolvoetbal
Paasviering en -maaltijd. Alle kinderen om 13.30 uur vrij.
Goede vrijdag, iedereen vrij
Tweede paasdag, iedereen vrij
Iedereen naar school, eindtoets groep 8 / entreetoets groep 7
Eindtoets groep 8 / entreetoets groep 7
15.00 uur Verkeerscommissie
Koningsspelen 1 t/m 4 12.00 uur vrij 5 t/m 8 13.30 uur vrij

Groep 1 en 2
Deze week zijn we van start gegaan met het thema ‘Afval’. Het spreekt de kinderen erg aan, want afval
kom je overal tegen. In de klas staan bakken waarin we het afval sorteren. En elke ochtend neemt een
groepje kinderen een afvalzak mee naar buiten om ons plein netjes te houden. Dat doen ze supergoed!
We hebben de letter –g- herhaald, afval gesorteerd, een gesprekje gehad over de vuilniswagen en de
vuilnisman en verpakkingen vergeleken op vorm en grootte.
De getallen 9 en 19 herhalen we en als we minuutjes over hebben zijn we aan het rijmen, meten, tellen of
een ander 5 minutenspelletje aan het doen.
De woorden van deze week zijn: Gr.1: het papier, weggooien, nodig hebben, de vuilniszak, buiten, de
vuilnisman, vormen (cirkel, driehoek, vierkant, rechthoek), groot-groter-grootst. Gr.2: het afval, de
afvalbak, de batterijen, het glas, de vuilniswagen, de container, de voorkant, de zijkant.

Groep 3 en 4
We zijn begonnen over het project afval, want wat is dat nu precies? De kinderen wisten al veel over het
onderwerp te vertellen. We zijn aan het werk met afval door er bijvoorbeeld mee te knutselen. We
maken een schilderij van afval zoals doppen, lollystokjes enz. Ook zijn er kinderen die een prachtig
verhaal hebben geschreven over een vuilnisman. Volgende week dinsdagmiddag gaan we een ontdek pad
doen over afval.
Met taal en rekenen zijn we in groep 3 bezig met woorden die op een klinker eindigen, we ontdekken dat
we bijvoorbeeld: ja schrijven maar dat we jaaaa zeggen. Met rekenen zijn we druk aan het tellen tot 50.
In groep 4 werken we met taal over het thema slapen en leren verschillende uitdrukkingen zoals “met de
kippen op stok gaan”. Met rekenen we zien we dat we veel informatie in een tabel kunnen vinden, we leren
hoe we een tabel moeten “lezen” en hoe we zelf een tabel kunnen invullen.

Groep 5 en 6

Dinsdag zijn we naar de bibliotheek in Coevorden geweest. Daar hebben
we het eindfeest gevierd van het leesvirusproject.
Eerst deden we het spel ”Ren je rot”. De kinderen moesten boekvragen
beantwoorden en naar het goede vak rennen.
Binnen waren er allerlei leuke activiteiten die bij de gelezen boeken
pasten. De kinderen konden zelfs kleine pizza’s bakken.
Als afsluiting ontvingen we een oorkonde.

Portfolio: Inmiddels hebben we al weer dingen gemaakt voor onze map. Het zou daarom fijn zijn dat
iedereen de map weer meeneemt naar school, zodat we de werkjes kunnen opbergen.
Vrijdag 31 maart krijgt groep 5 het topoblad provincies mee naar huis. Ze leren de provincies en
hoofdsteden. Groep 6 krijgt de provincie Zeeland mee. Op vrijdag 7 april krijgen beide groepen de
toets.
Tip: elke dag een stukje oefenen en geen cijfers uit het hoofd leren. Bij de toets staan andere cijfers.
Succes!
Afgelopen dinsdag was het heerlijk weer. We hebben toen buiten op het sportveld slagbal gedaan.
Het was erg leuk!

Groep 7 en 8
Schoolvoetbal
Wat betreft de schoolvoetbal is alles rond nu en daar zijn we erg blij mee.
Bij de meiden wil Klaas Veldhuis gaan fluiten, top!
Het speelschema van die dag is verspreid via de groepsapp.
Mochten er nog vragen zijn stel ze gerust!
De training is op de woensdag voor van 15.30 - 16.30 uur en wordt gedaan door Mark Kruithof en Tristan
van de Veen. Bedankt daarvoor!
Week van het geld: we hebben de quiz gedaan en zijn met elkaar
wijzer geworden. De kinderen hebben de krant mee naar huis
gekregen.

Groep 7 heeft de flyer meegekregen van de
entreetoets.
Deze nemen we gelijk af met de eindtoets van
groep 8.

Nieuwsbrief 26 verschijnt
donderdag 6 april

