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

Vrijdag 21 april zijn de Koningsspelen!

Wij houden een obstacle run voor groep 1 t/m 4 en een obstacle
ride voor groep 5 t/m 8.
Voor de run lopen we een rondje gymzaal - Beleeftuin –
Nassaustraat – Wilhelminastraat – speeltuin.
Voor de ride fietsen we een rondje Woeste – Nieuwlande –
Steigerwijk – school.
De obstacles zijn onderdelen van het parcours die geschikt zijn
voor de kinderen en passen bij de leeftijd.
We hebben daarbij hulp nodig! We zijn op zoek naar ouders die
een onderdeel willen begeleiden, met een groepje rond willen
wandelen of die met een groepje rond willen fietsen.
Aanmelden kan bij meester Justin, juf Alette of juf Sandra.
Groep 1 t/m 4 zijn deze dag om 12.00 uur vrij.
Groep 5 t/m 8 zijn deze dag om 13.30 uur vrij.
Meer informatie volgt!

Voorjaarsconcert Breibergers zondag 9 april
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
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.

Paasbroden

Alle bestellingen zijn binnen. Bedankt daarvoor! Woensdag 12 april worden de bestellingen mee gegeven.

Whats’ app groepen

Afgelopen dinsdagavond is het gebruik van de whats’app groepen geevalueerd in de Schoolkring. Het
werken met de appgroepen blijkt nu op de juiste manier te verlopen.
Belangrijke punten zijn en blijven:
 Alleen de appouders kunnen een gesprek starten.
 Gesprekken gaan alleen over onderwerpen die de hele groep aan gaan.
 Er wordt zo kort en weinig mogelijk gereageerd.
Hiermee zijn de whats’app groepen een onderdeel van de onderlinge communicatie van de school
geworden. De juffen zijn er erg blij mee. Dank aan de whats’app moeders en alle ouders!

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 maandag 22 mei

Door de verbouwing en de levertijd op de notebooks is de informatieve ouderavond verzet van
dinsdagavond 11 april naar maandagavond 22 mei. Dit is i.v.m. de wandel4daagse opnieuw veranderd.
Om alvast aan te passen op de kalender. Meer informatie volgt!

Bijbelse geschiedenis
Week 15: 10/04 - 14/04
Voor geen goud
Lucas 22:1-23, 47-62, 23
Voor geen goud laat je je vrienden in de steek, toch? Judas verraadt Jezus voor een zak met geld en
Petrus zegt drie keer dat hij Jezus niet kent. Uiteindelijk komt het zo ver dat Jezus gekruisigd wordt.
Maar dat is niet het einde, want voor geen goud laat God het verhaal van zijn zoon eindigen in die nacht.
Want na Goede Vrijdag wordt het Pasen!

Jarigen

We hebben tot de volgende nieuwsbrief geen jarigen in ons midden.

Belangrijke data komende periode
April
Woensdag 12
Woensdag 12

Koffie-ochtend Hummelhoes
12 uur afsluiting NME met ouders

Woensdag 12
Woensdag 12
Donderdag 13
Vrijdag 14
Maandag 17
Dinsdag 18
Woensdag 19 + donderdag 20
Donderdag 20
Vrijdag 21

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

Wat zijn de kinderen druk met het verzamelen van afval. We weten er inmiddels al heel veel van.
Dinsdag hebben we het ontdekpad in de beleeftuin gedaan. Op onderstaande foto’s kunt u zien hoe leuk
dat was.
De woorden van deze week zijn: groep 1: opruimen, picknicken, groene kliko, grijze kliko, het afval, het
blik, schoon en vies. Groep 2: vuilverbranding, hergebruiken, chemisch, kliko legen, het zwerfafval, de
vuilnisbelt, de straatveger, de veger.
De letters en getallen hebben we herhaald.
Groep 2 doet elke week schrijfoefeningen. Zo kunnen ze o.a. al de lus, de kikkersprong en de slinger
schrijven. Knap hoor!

Groep 3 en 4

We zijn druk met het project afval, we hebben papier gemaakt, schrijven verhalen en leren veel.
Dinsdagmiddag hebben we een doe pad in de beleeftuin gedaan. Er lagen overal opdrachten klaar en we
gingen in groepjes de opdrachten maken, het was erg leuk!

Groep 5 en 6
Morgen, vrijdag 7 april, hebben groep 5 en 6 de topotoets. Groep 5 de provincies en hoofdsteden en
groep 6 de provincie Zeeland.
Met spelling is groep 5 bezig met de komma-s-meervoud woorden. We leren woorden als banjo’s, kiwi’s,
piano’s en paraplu’s. Groep 6 leert het stoffelijk bijvoeglijk naamwoord. Zoals: het glazen huis, de leren
riem en het rieten dak. Elke dag maken beide groepen een dictee van 6 woorden en een zin. We proberen
steeds 6 van de 6 woorden goed te hebben. Er is een goede vooruitgang te zien.
Met taal sluiten we het thema “geheimen” deze week af. De toets is al gemaakt.
Het volgende thema is “Plankenkoorts”. De volgende onderdelen komen aan bod: achter de coulissen, op
het toneel, beroemd zijn is niet alles en publiceren.
Gisteren hebben de kinderen het tafeltoetsblad mee naar huis gekregen. Ze kunnen zelf zien aan welke
tafels ze nog moeten werken. Elke week oefenen en toetsen we de tafels.

Groep 7 en 8

We zijn bezig met het project Afval. We werken in groepen en volgende week in het Dorpshuis zullen ze
het presenteren. Maandag zullen we het ontdekpad doen.
Met rekenen zijn we de toets aan het maken van blok 4. Met spelling in groep 7 oefenen we met de
tussen -e -en leren het persoonlijk voornaamwoord.
We hebben een muziek les gehad van Annelore. Een salsa les. Zodat ook de juffen leren om de methode
“Eigenwijs” op de juiste manier te gebruiken.
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