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

Welkom Melody en Brandon

Na de meivakantie zijn Melody (groep 4) en Brandon (groep 2) weer terug gekomen bij ons op school.
Welkom! We wensen jullie veel plezier en succes.

Juf Michon

Volgende week gaat juf Michon weer beginnen na haar zwangerschapsverlof. Met de Koningsspelen en
vandaag is ze alweer een kijkje komen nemen. Fijn dat je weer terug komt, juf!

Luizencontrole

Afgelopen dinsdag is de luizencontrole geweest en we zijn weer helemaal luizenvrij!
Bedankt voor de controle, kriebelmoeders.

Vrijdag 5 mei vrij

Morgen, vrijdag 5 mei is een vrije dag. Geniet van deze vrije bevrijdingsdag.

Open dagen inschrijven inloopmomenten

Dinsdag 9 mei en donderdag 11 mei zijn de open dagen. Ouders van nieuwe kinderen kunnen de school
binnen komen voor een rondleiding door juf Sandra. Zegt het voort!
De ouders van kinderen die op school zitten, kunnen zich na de komende vakantie inschrijven voor een
inloopmoment in de groep van hun kind/kinderen. Dit is van 8.30 uur tot 9.45 uur. Daarna is er een kop
koffie/thee in de hal en kan nagepraat worden. Er is deze ochtenden geen mogelijkheid om ook na de
pauze in de groepen te kijken. Donderdag 11 mei kan groep 3/4 niet bezocht worden omdat dat juf
Michons’ eerste werkdag weer is. De alternatieve datum daarvoor is donderdag 1 juni.
Na de vakantie hangen bij de lokalen intekenlijsten. Graag uw naam (laten) noteren, zodat de
leerkrachten weten hoeveel ouders zij kunnen verwachten.

Schoolreisjes maandag 26 juni

De schoolreisjes voor groep 1 t/m 6 zijn verzet naar maandag 26 juni. Op de kalender staat dinsdag 27
juni. Groep 1/2 gaat met de bus naar ‘De Drentse Koe’ in Ruinerwold. Groep 3 t/m 6 gaat naar
Avonturenpark Hellendoorn. Meer informatie volgt t.z.t..

Bijbelse geschiedenis

Week 19: 08/05 - 12/05
Waarom doe je dat?
Genesis 3, 6:9-22 en 7:1-24
Adam en Eva mogen veel, maar niet alles. Toch doen ze net dat ene dat niet mag. Waarom doen ze dat?
Waarom doen mensen altijd weer dingen waarvan ze eigenlijk weten dat het niet mag? In het tweede
verhaal van deze week zien we Noach die een ark bouwt. ‘Waarom doe je dat?’ vragen de mensen. Omdat
Noach geluisterd heeft naar God. God wil hem beschermen tegen het onheil dat de wereld over zich
afroept.

Jarigen

We hebben de komende week geen jarigen in ons midden.

Belangrijke data komende periode
Mei
Vrijdag 5
Dinsdag 9
Donderdag 11
Vrijdag 19
Maandag 22
Donderdag 25
Vrijdag 26
Maandag 29
Maandag 29
Dinsdag 30
Woensdag 31

Bevrijdingsdag, alle kinderen vrij
Open dag, inloopmoment groep 1 t/m 8
Open dag, inloopmoment groep 1/2, 5/6 en 7/8
Dalerpeel schoon door groep 7/8
Informatieve ouderavond
Hemelvaartsdag, alle kinderen vrij
Vrije dag voor alle kinderen
Info groep 7 Voortgezet Onderwijs 19 -20
Schoolkring
Ontruiming oefenen
Vergadering Activiteitencommissie

Groep 1 en 2

Deze week werken wij over iets geheims. En als het geheim is mag ik er dus ook niets over vertellen.
Vooral de moeders moeten niet al te veel rondkijken in de klas ……. .
We hebben een praatplaat besproken, letters aan elkaar ‘geplakt’ zodat het woordjes werden en de
letter –i- is aangeboden.De woorden van deze week zijn: moeder, moederdag, de madeliefjes, de liefste,
het cadeau, inpakken, verrassen, verwennen, het bord, het kopje, het ontbijt, het bestek. Of heb ik nu al
weer teveel verklapt?

Afgelopen dinsdag hebben we verkeersles gehad. Dat was erg leuk en leerzaam.
Maandag 8 mei vieren juf Petra en juf Rita hun verjaardagen. De kinderen mogen die dag verkleed op
school komen als ze dat leuk vinden. Ook voor iets lekkers wordt gezorgd, dus de fruittas en de
boterham voor het overblijven kunnen thuisblijven. We gaan er een gezellig dagje van maken!

Groep 3 en 4

In groep 3/4 hebben we afgelopen maandag een ‘nieuwe ’leerling in onze groep mogen verwelkomen. We
vinden het erg gezellig dat je er weer bent, Melody.
In groep 3/4 zijn we allemaal weer aan het werk gegaan alsof we niet een heerlijk vakantieweekje
hebben gehad. We hebben weer veel geleerd met taal, spelling en rekenen
We zijn deze week, sssttt niet verder vertellen: begonnen met onze moederdag knutsel… maar wat dat is
houden we natuurlijk geheim!!
Wilt u in groep 3 weer even oefenen met de woordenlijsten, we merken na een vakantie altijd even weer
dat het lezen wat weggezakt is…
En in groep 4 zijn we steeds meer aan het rekenen met de tafels, wilt u deze ook even weer oefenen??

Groep 5 en 6
Met thematisch werken leren we deze weken veel over de Tweede Wereldoorlog. Er kwam een mooi
initiatief van Anneke om in Nieuwlande het onderduikershol te bezoeken. Na wat overleg bleek dat er
ook een museum is in een boerderij. Dus daar zijn we ook gaan kijken. Er was heel veel te zien. De
mevrouw vertelde over de onderduikers die ze in en rond de boerderij hadden verstopt. De kinderen
waren onder de indruk. Op de terugweg fietsten we nog langs het monument in Nieuwlande.
Vandaag maken we een verslag van ons bezoek en plakken er foto’s bij. Fijn dat alle kinderen op de fiets
waren. De app wordt goed gelezen! Jan, Mariëlle en Anneke, bedankt voor het begeleiden van de groep.
Dinsdag 9 mei krijgen groep 5 en 6 een toets van de tafels 7, 8 en 9.
Met enkele kinderen is overlegd om thuis het lezen te oefenen. Wilt u uw kind hierin stimuleren?
Veel boekjes van school komen niet terug. Als het boekje uit is, kunnen ze een nieuwe krijgen.
In het traject naar het afscheid van juf Bianca hebben we besloten dat juf Marijke tot de
zomervakantie ook op de maandagen les geeft aan groep 5/6. Juf Bianca gaat op maandag
ondersteunende taken voor groep 5 t/m 8 uitvoeren.

Groep 7 en 8
De entree toets in groep 7 is afgerond. De uitslag hiervan zullen we bespreken met de laatste ronde van
de gesprekken.
De toets Engels is dinsdag geweest en de resultaten zijn mee naar huis.
Achter de schermen werken aan de voorbereiding voor kamp, binnenkort zullen we daarover informatie
meegeven.
Met wereldoriëntatie zijn we bezig met het Romeinse Rijk. In dit thema leren we dat het Romeinse Rijk
zich steeds meer uitbreidde en wie daarvoor verantwoordelijk waren. We leren in dit thema ook dat ze
de uitvinders van de waterleiding en van het riool waren. De goden die de Romeinen vereerden komen ook
aan bod.

Nieuwsbrief 30 verschijnt
donderdag 11 mei

Aan: Ouders en verzorgers

“De Speulkoele”

Speeltuinvereniging “De Speulkoele” vraagt uw hulp!
Woensdag 10 mei houden we de jaarlijkse schoonmaak van de speeltuin aan de
Oranjestraat.
We starten om 19:00 uur.
Er zijn diverse toestellen waar wat onderhoud aan gepleegd moet worden. Het
zand in de zandbak wordt vervangen. Ook gaan we de speeltoestellen
schoonmaken. Hierbij hebben we veel hulp nodig!
Mocht je komen wil je dan ook een hark, emmeren/of schoffel meenemen.

Dus als je een uurtje kunt vrijmaken om ons te helpen dan zijn we je
zeer dankbaar.
Contactpersoon: Lex van der Kruk (lex@wdb-online.com)
Word ook lid van onze vereniging zodat we de speeltuin in stand kunnen houden!
Lidmaatschap kost slechts 15 euro per jaar en u helpt ons enorm door lid te worden.

