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

Afscheid Schoolkring

Volgende week nemen Erik en Wim Martin afscheid van de schoolkring. De termijn van Erik zit er op en
Milan gaat van school. Bedankt voor jouw inzet als penningmeester en voor de prettige samenwerking!
Wim Martin komt vanavond tijdens de algemene ledenvergadering van de VPCBO in het bestuur van de
Vereniging. Daardoor gaat hij uit de schoolkring, maar neemt wel het penningmeesterschap van Erik over
vanuit zijn lidmaatschap van de activiteitencommissie. Bedankt voor jouw inbreng in de schoolkring en op
naar een verdere fijne samenwerking als penningmeester!

Zwemdag dinsdag 20 juni
Voor de bovenbouw (6,7,8) is de zwemdag in de ochtend en voor de middenbouw (groep 3,4,5) in de
middag. De bovenbouw gaat op de fiets. Neem je fiets en zwemkleding mee!
De onderbouw kinderen vertrekken met auto`s om 12.30 uur vanaf school. Om 13.00 uur start het
programma. Alle begeleiders hebben een briefje met informatie mee gekregen.
Let op: De kinderen van groep 3, 4 en 5 zijn deze middag om 15.00 uur vrij.
Het lijkt mooi weer te worden. Wij hebben er zin in :D

Tijden schoolreisjes maandag 26 juni

Verder informatie komt in de nieuwsbrief van volgende week, maar hierbij alvast de tijden van de
schoolreisjes op maandag 26 mei:
Groep 3 t/m 6: Om 8.30 uur op school, vertrek om 8.45 uur en aankomst om 17.00 uur.
Groep 1 en 2: Om 9.00 uur op school, vertrek om 9.15 uur en aankomst om 15.00 uur.
Als de begintijd lastig is voor ouders van kleuters, dan zijn zij gewoon om 8.30 uur welkom.

Op herhaling: Staken dinsdagmorgen 27 juni

Dinsdagmorgen 27 juni is er een landelijke staking in het basisonderwijs. Als team van de WillemAlexander ervaren we geen (te) hoge werkdruk en hebben we gelukkig weinig vervangingsleerkrachten
nodig, maar we zijn het wel eens met de uitgangspunten voor de staking.

We gaan ouders niet actief benaderen om de petitie te onderteken, dat kan iedereen die dat wil doen via
www.pofront.nl. Op die site is ook meer informatie te vinden.
De lessen beginnen dinsdag 27 juni om 9.30 uur. We verwachten de kinderen vanaf 9.20 uur op het plein
of binnen. Voor wie het beter uit komt, zijn de kinderen net zo welkom vanaf 8.20 uur. Het team is
aanwezig.

Bezoek Beleeftuin – dinsdag 20 juni niet

Dinsdag 20 juni gaan er i.v.m. de zwemdag en doordat de juffen begeleiding krijgen bij hun muzieklessen,
geen kinderen naar de beleeftuin.

Op herhaling: Feestweek Dalerpeel – vrijdag 23 juni

Vrijdag 23 juni zijn de kinderen vrij van school. De gezellige activiteit van die dag wordt georganiseerd
door de ACD. De leerkrachten hebben die dag een studiedag op school. De laatste gele briefjes kunnen
morgen nog worden ingeleverd op school.

Bijbelse geschiedenis
Week 25: 19/06 - 23/06
Pak mijn hand!
Handelingen 9: 32-43 en 12: 1-19
Petrus gaat overal vertellen over Jezus. Dat doet hij niet alleen met woorden: In de stad Lydda maakt
hij een zieke man beter. En in Joppe wekt hij de gestorven Tabita op. Een tijdje later wordt Petrus zelf
ook geholpen: hij wordt uit de gevangenis bevrijd door een engel.

Jarigen

Lars uit groep 6 is morgen, vrijdag 16 juni, jarig en wordt 11 jaar. Dion uit groep 1 is zondag 18 juni jarig.
Hij wordt 5 jaar. Maandag 19 juni is juf Sylvia van het Hummelhoes jarig. Woensdag 21 juni is Chanell uit
groep 3 jarig. Zij wordt 8 jaar. Van harte gefeliciteerd, allemaal!

Belangrijke data komende periode
Juni
Maandag 19
Dinsdag 20
Woensdag 21
Vrijdag 23
Maandag 26
Donderdag 29

Schoolkring
Zwemdag
GMR - vergadering
Studiedag, alle kinderen vrij
Schoolreis groep 1 t/m 6
Voorstelling kunstmenu 7/8

Juli
Dinsdag 11
Woensdag 12
Donderdag 13
Vrijdag 14
Maandag 15

Portfoliogesprekken groep 1 t/m 7
Kennismaking groep 8 Nieuwe Veste
Portfoliogesprekken groep 1 t/m 7
Portfoliomappen mee
Fietsroute school/thuis groep 8

Maandag 15
Dinsdag 18
Woensdag 19
Woensdag 19
Donderdag 20
Vrijdag 21
Vrijdag 21
Maandag 24 t/m vrijdag 1 sept.

Schoonmaakavond
Afscheidsavond groep 8
Groep 8 vrij
Doorschuiven naar nieuwe groepen
Laatste donderdag, iedereen om 13.30 uur vrij
Om 9.30 uur afscheid nemen van groep 8
Laatste schooldag, iedereen om 12.00 uur vrij
Zomervakantie

Groep 1 en 2

Deze week zijn we een beetje geheimzinnig over wat we aan het doen zijn. Daar
vertellen we dus niet al te veel over, maar we zijn er wel heel druk mee.
De woorden van deze week zijn niet geheim. Gr.1: gevaarlijk, rood, oranje,
groen, de auto, de vrachtauto, de fiets, de step, de stoeprand, de voetganger.
Gr. 2: veilig, het stoplicht, de chauffeur, de gordel, de reflector, het zebrapad,
de stoeptegels, het verkeer.
We hebben gepraat over wat veilig en gevaarlijk is. We hebben auto’s geteld en gesorteerd. En de letter
–f is aangeboden. De kinderen mogen weer spullen die met –f- beginnen mee naar school nemen!

Groep 3 en 4

Wij hebben een geweldige verjaardag gehad, bedankt allemaal!
De rest van de foto`s komen vandaag op Facebook.

Groep 5 en 6

Afgelopen maandag zijn we naar de bibliotheek geweest in Coevorden. We hebben daar kennis gemaakt
met schrijfster Janneke Schotveld. In de klas hebben we al boeken van haar gelezen. Daarom konden we
goede vragen aan haar stellen. De kinderen hebben een verslag met tekening gemaakt om in de
portfoliomap te bewaren. Een bedankje gaat uit naar de ouders die hebben gereden.
De laatste Citotoets is deze week afgenomen. De resultaten worden tijdens het portfoliogesprek
besproken. We gaan nu weer verder met het gewone lesprogramma.
Met rekenen oefent groep 6 de vierkante meters en groep 5 de kilogrammen en keersommen met rest
( 23 :7= 3 rest 2). Het blijft nog steeds belangrijk om de tafels te oefenen.
Groep 6 leerde met spelling woorden die eindigen op ueel-eaal (individueel-ideaal).
Groep 5 leerde het colawoord: je hoort de / k /, maar ik schrijf de c.

Groep 7 en 8

Vanuit Schoonoord bereiken ons goede berichten en foto’s van het kamp van groep 7 en 8. Vanavond gaan
de juffen die kant op voor de Bonte avond. Nog veel plezier allemaal en tot morgen!

Nieuwsbrief 35
verschijnt donderdag 22 juni

SNUFFELMIDDAG MUZIEKINSTRUMENTEN
Dwarsfluit, Blokfluit, Gitaar, Cello, viool, Piano, Saxofoon, Trombone
Informatie over andere muziekinstrumenten
Wil je eens een muziekinstrument uitproberen?
Zaterdag 24 juni aanstaande is hier de mogelijkheid voor. Ook kun je dan informatie krijgen
over muzieklessen. Deze lessen worden gegeven in de regio Coevorden en Schoonebeek
door gekwalificeerde, enthousiaste docenten.
Tijd: 13.00 – 15.00 uur
Plaats: Museum “Thijnhof”
Gasthuisstraat 2a
7741 HS Coevorden

