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

Ouderavond maandagavond 22 mei

Ouderavond
maandag 22 mei
Thema:

ICT… Ojee, of ICT… Olé? En wat gebeurt er verder?
Inloop vanaf 19.30 uur, aanvang 19.45 uur.
Afsluiting 21.30 uur, einde 21.45 uur.
Komt allen!
Het team vult de avond in,
bereidt zich er op voor
en waardeert publiek.
Cito eindtoets

Deze week hebben de kinderen van groep 8 de uitslag van de Cito-eindtoets mee naar huis gekregen.
Alle kinderen hebben de toets volgens verwachting gemaakt. Dat is een heel fijn resultaat. We weten nu
zeker dat iedereen op het juiste niveau in het Voortgezet Onderwijs terecht komt.
Voor de school is de gemiddelde eindscore op de eindtoets van belang. De inspectie heeft vaste normen
waar de school aan moet voldoen. Dit jaar heeft onze groep acht boven die norm gescoord en daarmee
blijven we in het normale toezichtstraject van de inspectie.

Zomer – kleding – airco

Deze week hebben we een paar warme dagen gehad. Wat opvalt is dat er een behoorlijke groep kinderen
is die dan in écht hele zomerse kleding naar school komt. In de school hebben we airco en zal het nooit
heel warm worden. Dringend advies om kinderen ook een shirtje of vestje mee te geven, zodat ze zelf –
of in samenspraak met de juf - kunnen bepalen of ze een extra kledingstuk aan willen doen.

Hemelvaart, twee vrije dagen

Donderdag 25 en vrijdag 26 mei zijn vrije dagen en is de school gesloten. De volgende nieuwsbrief
verschijnt donderdag 1 juni.

Info groep 7 – Voortgezet Onderwijs

Maandagavond 29 mei is er van 19 uur – 20 uur een informatiemoment voor kinderen uit groep 7 en hun
ouder(s)/verzorger(s) over het traject richting het voortgezet onderwijs. Hopelijk lukt het iedereen dit
uur hiervoor vrij te maken/houden.

Bijbelse geschiedenis
Week 21: 22/05 - 24/05
Hoog, hoger…
Genesis 11:1-9 en Handelingen 1:1-11
Het gaat hoger en hoger in de verhalen van deze week. Hoe hoog kunnen mensen eigenlijk komen? In
Babel proberen ze een toren tot in de hemel te bouwen, maar dat wordt niks. De toren komt niet af, de
mensen begrijpen elkaar niet meer en ze raken verdeeld. Mensen kunnen niet op eigen kracht tot in de
hemel reiken.
Het tweede verhaal van deze week is dat van de Hemelvaart van Jezus. Die afstand tussen aarde en
hemel, die voor mensen niet te overbruggen is, is voor God niet te groot.
Week 22: 29/05 - 02/06 Ga maar staan
Handelingen 2:1-13, 2:41-47 en 3:1-10
Eerst zien we de leerlingen in Jeruzalem, tijdens het Pinksterfeest. Nu Jezus niet meer bij hen is,
kunnen zij niet vrolijk zijn zoals de rest van de stad. Totdat er een wind gaat waaien die alles anders
maakt. ‘Ga maar staan’, lijkt die wind te zeggen. Kom in beweging. Het tweede verhaal gaat over de
verlamde man net buiten de tempel. ‘Ga maar staan’, zegt Petrus en de man komt in beweging. Lopend,
springend en God lovend gaat de man de tempel binnen.

Jarigen

Zaterdag 20 mei is Chloé uit groep 5 jarig. Zij wordt 9 jaar. Maandag 22 mei is Tjarda uit groep 8 jarig.
Zij wordt 12 jaar. Van harte gefeliciteerd, meiden!

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

Groep 1 en 2

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

Vorige week zijn we gestart met het thema ‘De verhuizing van Eend’. De boot van eend ligt al heel lang op
dezelfde plek. Hij wil verhuizen, want hij wil wel eens wat anders. Samen met zijn vrienden nemen ze de
boot op sleeptouw. Ze passen en meten verschillende plaatsen voor de boot, maar die past nergens. Dan
besluiten ze om de boot op dezelfde plek te leggen, maar dan andersom. Dan kijkt Eend toch net weer op
een andere manier naar buiten.

Dinsdag mochten een paar kinderen op de iPad. Dat was heel interessant!
De woorden van deze week zijn: Gr. 1: de eend, lang/kort, de egel, de sloot, verhuizen, de buurman, in de
verte, zwaaien. Gr. 2: passen, meten, de steiger, vastbinden, de roeiboot, de roeispaan, de voorkant, de
achterkant.
Woensdag was het prachtig weer. De kinderen hebben heel mooi buiten gespeeld, o.a. met kosteloos
materiaal. Deze keer waren het lege plastic verpakkingen. Op de foto’s is te zien hoe fijn ze daarmee
kunnen spelen.

Groep 3 en 4
In groep 3 en 4 hebben we de afgelopen week de rekentoets op
de notebooks gemaakt. Dit ging supergoed!
Het grote voordeel is dat alle kinderen van een groep tegelijk
achter een eigen notebook de toets kunnen maken. De vorige
toetsen gingen we steeds om de beurten op de gang achter de
computer werken en dat duurde soms wel een week voordat alle
kinderen de toets afhadden.

Het thema waar wij over werken is: `Het weer`. We hebben al heel veel
geleerd. Namelijk begrippen als bewolking, zonnig, regen, hagel en sneeuw.
Maar ook de seizoenen hebben we besproken, onweer en hoe wolken en regen
ontstaat (kringloop).

Groep 5 en 6
Dinsdagochtend kwam Lieke van de bibliotheek in Coevorden, bij ons in de klas met een doos vol boeken.
Om het lezen te promoten ging ze een “Boekensushi” doen. Het werkt als volgt: de kinderen krijgen
allemaal een boek om te “proeven”. Ze mogen 2 minuten het boek lezen, bekijken en doorbladeren. Tijd
voorbij? Boek doorgeven naar rechts. Je gaat een nieuw boek “proeven”.

Zo kreeg elk kind 3 boeken om te “proeven”. Na afloop werd er gevraagd of er een boek bij zat die ze
verder willen lezen. Het was een leuke vorm van ontdekken. De boeken blijven 6 weken in onze klas.
Dinsdag 23 mei is de toets over de Tweede Wereldoorlog. Iedereen heeft een samenvatting
meegekregen. We gaan kijken of de kinderen veel kennis hebben opgedaan.
Met taal leren we een recensie schrijven. Je kunt een andere mening over een voorstelling hebben dan je
klasgenoot. Daar praten we over. Wat moet er allemaal in een recensie staan en wat niet?
Nieuwsbegrip (begrijpend lezen) ging over de nieuwe rage: de spinner. Doel van deze les was de tekst
samenvatten. De kinderen hebben de bladen mee naar huis. Het is leuk om het nog eens door te lezen.

Groep 7 en 8

Afgelopen woensdag hebben we geleerd hoe we met de bus moeten reizen. Een leuke leerzame les
waarbij we ook een kijkje mochten nemen in de bus.
Alle kinderen van groep 8 hebben de resultaten van de Cito toets meegekregen. Goed gedaan allemaal!
Het onderwerp van nieuwsbegrip was fidget spinners. Een opdracht was ook: ontwerp een poster. Deze is
als beste gekozen:

Fidget spinner
De fidget spinner

De nieuwste rage
Heb jij hem al?

Slechts voor maar 5 euro
Nu 1+1 gratis. Je kunt er allerlei trucjes mee

Nu bij alle speelgoed winkels bij jou in de buurt
Kom de fidget spinner snel halen want op=op

Nieuwsbrief 32 verschijnt
donderdag 1 juni

