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

Geboren!

Elysha (groep 3) en Janice (Hummelhoes)
hebben een broertje!
Gelukkig is alles goed en gezond.
Dinand en Daisy: Van harte gefeliciteerd met de
geboorte van jullie zoon.

Bootcamp groep 3 t/m 8

Morgen, vrijdag 1 juni, gaan de kinderen van groep 3 t/m 8 op Bootcamp in het zwembad naar Zwinderen.
Hierover is al gecommuniceerd in de App-groepen.
Denk er aan zwemkleding mee te nemen en de kinderen van groep 7 en 8 ook aan een fiets.
Veel bootcamp- en zwemplezier!

Vrije dagen

Maandag 5 juni, tweede Pinksterdag, en dinsdag 6 en woensdag 7 juni zijn de kinderen vrij. Woensdag 7
juni heeft het team een VPCBO-studiedag in Coevorden.

Bezoek Beleeftuin

De opstart van het werken in de Beleeftuin is gedaan door de kinderen van groep 5/6. De komende weken
mogen de andere kinderen er ook naar toe op dinsdagmiddag. Wie voor de zomervakantie niet aan de
beurt komt, die mag er naar de zomervakantie naar toe.
Dinsdag 13 juni is het de beurt aan:
Angelique, Jaley, Fay, Dominique, Brian, Dani, Hajo en Ryan.
Daan, Jeroen, Brechje, Larissa, Keano, Milo, Hailey en Loïs.

Feestweek Dalerpeel – vrijdag 23 juni

Vrijdag 23 juni is er een gezellige dag voor de kinderen in de feestweek. De kinderen zijn deze dag vrij
van school.
Het programma:




We beginnen om half 10 verzamelen bij de tent.
Opzet dit jaar is groep 1-4 bij elkaar en groep 5-8 bij elkaar.
De ene helft gaat speurtocht door het dorp doen, de andere helft heeft een quiz in de tent.

Rond 13 uur is er dan weer knakworst eten bij de tent en rond 13.30 uur kunnen de kinderen naar huis.
Donderdag 8 juni krijgen alle kinderen een briefje mee, waarmee ze zich op kunnen geven voor deze
feestdag. Dat briefje kan weer ingeleverd worden op school.

Bijbelse geschiedenis
Week 23: 06/06 - 09/06
Niet te stoppen
Handelingen 4: 1-22, 4: 32-37 en 5: 17-26
Petrus en Johannes hebben een verlamde man beter gemaakt en ze vertellen bijzondere verhalen over
God. Heel veel mensen komen naar ze luisteren. Maar de priesters en de tempelwacht vinden het niet
goed. Zij willen dat Petrus en Johannes stoppen met hun werk en laten ze gevangen zetten. Zou hun
verhaal daarmee afgelopen zijn?

Jarigen

Zaterdag 3 juni is Jaley uit groep 7 jarig. Zij wordt 11 jaar.
Afgelopen week is ook onze juf Janine jarig geweest.
Van harte gefeliciteerd!

Belangrijke data komende periode
Juni
Maandag 5
Dinsdag 6
Woensdag 7
Vrijdag 9
Dinsdag 13
Dinsdag 13
Donderdag 15
Woensdag 14
Donderdag 15
Vrijdag 16
Maandag 19
Dinsdag 20
Woensdag 21
Vrijdag 23
Maandag 26
Donderdag 29

Tweede Pinksterdag
Vrije dag
VPCBO-studiedag, alle kinderen vrij
WA-at-NEWS komt uit
Oudercommissie Hummelhoes
Kinderraad
Ledenraad VPCBO
Kamp groep 7/8
Kamp groep 7/8
Kamp groep 7/8
Schoolkring
Zwemdag
GMR - vergadering
Studiedag, alle kinderen vrij
Schoolreis groep 1 t/m 6
Voorstelling kunstmenu 7/8

Groep 1 en 2

Deze week zijn werken we nog over de verhuizing van eend. We hebben met de
kinderen over verhuizen gepraat: hoe gaat een verhuizing, wat heb je dan nodig,
wat vind je van verhuizen.
In de rekenhoek is een werkplaats gemaakt, waarin kinderen zelf aan het meten
en bouwen kunnen. Er worden zelfs bouwtekeningen gemaakt. In de bouwhoek
verschijnen elke dag prachtige bouwwerken.
We hebben ook geleerd hoe je een verhuisdoos handig in kunt pakken, zodat er veel in kan.
De woorden van deze week zijn:
Gr.1: licht/zwaar, passen, de schommel, het bad, groot/groter/grootst, de buurman, de buurvrouw.
Gr.2: wennen, geschikt, voorspellen, twijfelen, het luikje, verdwalen, hoeveel, inpakken.
De aangeboden letters worden herhaald. Zo ook de cijfers.
Voor gr.1 is dat 1 t/m 10. Voor gr.2 1 t/m 20.
Verder zijn we druk met het ‘werken in de boekjes’ oftewel de Cito-toetsen.
De kinderen vinden het interessant om te doen.

Groep 3 en 4

in groep 3 zijn we begonnen met kern 10 bij de methode veilig leren lezen. De aankomende weken gaan we
het hebben over 2 lettergreep woorden, dit is twee keer klappen. En ook gaan we woorden leren
schrijven met eeuw en uw en sch.
De kinderen gaan met deze woorden ook zinnen maken en zinnen lezen. Ook gaan ze ontdekken dat
wanneer je een verhaal goed leest dat je hier ook vragen over kunt beantwoorden.
In groep 4 zijn we met Staal begonnen met het thema Kleding.
We gaan verschillende woorden leren die allemaal met kleding te maken hebben, ook gaan we het alfabet
beter leren en ontdekken dat we woorden in alfabetische woorden kunnen zetten door naar de eerste
letter van het woord te kijken.
We gaan een reclameleus schrijven over een product en hier onze mening over geven en een denkgesprek
te voeren.

Groep 5 en 6
Vrijdagmiddag 2 juni gaan we in het zwembad in Zwinderen een bootcamp doen. Het vervoer is geregeld.
We vertrekken om 12.10 uur. Er blijven twee kinderen in het zwembad, de anderen gaan mee terug naar
school. We maken er een gezellige middag van. Vergeet je zwemkleren niet!

Met taal zijn we met een nieuw thema begonnen: “De jungle”. We hebben een introductiefilmpje gezien
over de jungle. Ook hebben we al 10 nieuwe woorden geleerd over de jungle, zoals de tropen, observeren,
ongerept, de expeditie en duurzaam.
Maandagmiddag 12 juni gaan we naar de bibliotheek in Coevorden voor een schrijversbezoek. Schrijfster
Janneke Schotveld gaat ons verschillende dingen uitleggen over het schrijvers vak. De kinderen lezen nu
boeken van Janneke. Ze kunnen haar 12 juni allerlei vragen gaan stellen.
Wie kan die middag rijden? Wij vertrekken om 12.30 uur en zijn rond 14.00 uur terug.
Opgeven kan bij juf Marijke.

Groep 7 en 8
Schoolkamp 2017
Het duurt misschien nog even, maar over twee weken is het al zover…
Woensdag 14, donderdag 15 en vrijdag 16 juni gaan de groepen 7 t/m 8 op schoolkamp!
De leerkrachten begeleiden het kamp. Alle kinderen hebben een info brief gekregen met daarin alle info.
We gaan op de fiets naar kampeerboerderij ‘De Riegheide’ in Schoonoord.
Via http://www.deriegheide.nl/ kun je alvast een kijkje nemen. Het zal zo’n 23 kilometer fietsen zijn.
We stoppen regelmatig en maken er een gezellige tocht van. Zorg voor een goedgekeurde fiets!
We overnachten in gebouw ‘De Marieke ”.
Tijdens de bonte avond mogen de kinderen optreden/playbacken. Je kunt alvast beginnen met oefenen!
Wij hebben er heel veel zin in! We zullen regelmatig foto’s op Facebook plaatsen zodat de thuisblijvers
ons kunnen volgen.
Maandagochtend hebben we met een vrachtwagen ervaren wat de dode hoek in een vrachtwagen is. Ook
wethouder Huizing was erbij. We hebben de krant gehaald! Een leerzame ochtend. Verkeersouders
hartelijk bedankt voor jullie hulp.
De moestuintjes zijn deze week gezaaid en zullen we als het groot genoeg is overzetten in de
kweekbakken met hulp van juf Janny.

Een verkorte nieuwsbrief 33
verschijnt
donderdag 8 juni

