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

Feestweek Dalerpeel – vrijdag 23 juni vrije dag

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.

T-shirts mee

Gisteren of vandaag krijgen de kinderen van groep 1 t/m 6 een oranje WA-school t-shirt mee naar huis.
We verwachten de kinderen maandag a.s. in dit t-shirt op school om op schoolreis te gaan. Na de
schoolreis krijgen we ze graag z.s.m. en schoon gewassen weer terug.

Schoolreis maandag 26 juni

Maandag 26 juni gaan de groepen 1 t/m 6 op schoolreis. De kinderen van groep 1 en 2 gaan naar de
Drentse Koe en de kinderen van groep 3 t/m 6 naar Hellendoorn. De begeleiding is rond. Het is
schoolafspraak dat daarvoor ouders worden gevraagd die zich structureel inzetten voor de school.
De kinderen van groep 3/4 gaan in groepjes door het avonturenpark, de kinderen van groep 5/6 mogen na
een eerste gezamenlijke verkenning zelf hun gang gaan in het park.
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.
Alle kinderen krijgen patat, een snack en iets te drinken. Ze mogen zelf iets lekkers meenemen en ook
extra drinken.
De kinderen nemen geen geld mee op schoolreis.
De school is maandag gewoon open en juf Sandra is er ook. Daarom zal er bij calamiteiten over en weer
altijd contact kunnen zijn. Allemaal alvast een goede (school)reis!

Boekje cadeau van schrijfster via gemeente Coevorden

Het staat ook in de krant: Deze week krijgen alle kinderen van groep 4 een boekje van de 75-jarige
schrijfster Yvonne Brill cadeau. Omdat bij ons de kinderen van groep 3 en 4 in één lokaal zitten, krijgen
ook de kinderen van groep 3 zo’n boekje. Bedankt en veel leesplezier!

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.

Bezoek Beleeftuin
Dinsdag 27 juni mogen de volgende kinderen naar de Beleeftuin:
Eerste groep: Dion, Giovanni, Brandon, Sam, Charley, Denise, Lars en Milan
Tweede groep: Lorenzo, Koen, Tim, Dean, Elysha, Chanell, Tjarda en Naomi

Briefjes Portfolio
Dinsdag a.s. krijgen de kinderen de briefjes mee waarop ouders voorkeur voor datum/tijd van
portfoliogesprek door kunnen geven. Woensdag 5 juli gaan de uitnodigingen mee.
De Portfoliogesprekken zijn dinsdag 11 en donderdag 13 juli.

Bijbelse geschiedenis
Week 26: 26/06 - 30/06
De waarheid zeggen
Handelingen 13: 1-49 en 16: 11-18
Paulus en Barnabas gaan op reis om mensen de waarheid te zeggen: ze vertellen overal over de liefde van
God. Onderweg komen Paulus en Silas een slavin tegen die de toekomst kan voorspellen. De slavin is
bezeten door een geest, maar Paulus en Silas bevrijden haar.

Jarigen

Donderdag 29 juni is Milan uit groep 6 jarig. Hij wordt 11 jaar. Van harte, Milan!

Belangrijke data komende periode
Juni
Vrijdag 23
Maandag 26
Donderdag 29

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

Portfoliogesprekken groep 1 t/m 7
Kennismaking groep 8 Nieuwe Veste
Portfoliogesprekken groep 1 t/m 7
Portfoliomappen mee
Fietsroute school/thuis groep 8
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 begonnen met een nieuw thema: De allerleukste zomer van olifant.
Dit is een thema uit de methode Schatkist. Olifant, neushoorn en beer besluiten
om een poosje naar het bos te gaan. Het is zo warm. In het bos is het koeler en
kunnen ze lekker zwemmen in het meer. Maar het lukt Olifant niet om lekker uit te
rusten. Een paar keer moet hij terug naar huis, omdat hij iets vergeten is. Totdat hij
een slim idee heeft……
De woorden van deze week zijn: Gr. 1: de boodschappen, onthouden/vergeten, morgen, de lijst, de
olifant, de neushoorn. Gr. 2: het boodschappenlijstje, vergeetachtig, klaarzetten, van tevoren, het
fototoestel, het zandkasteel.
Met schrijven heeft groep 2 ‘de lus’ geleerd.

Groep 3 en 4

In groep 3 hebben we kern 10 afgesloten, dit doen we o.a. door de woordlijsten te lezen. Zoveel
mogelijke goede woordjes lezen in 1 minuut. We zijn blij om te zeggen dat alle kinderen hier voldoende
op scoorden en dat de diploma’s mee kunnen naar huis. Vandaag beginnen we met kern 11 en het verhaal
gaat over het lievelingsboek van de koning.
Op dinsdagmiddag zijn we naar de zwemmiddag geweest, we hadden heerlijk weer en het was superleuk!

Groep 5 en 6

De zwemdag was erg geslaagd. De kinderen hebben leuke spelletjes gedaan. De zwemdag werd afgesloten
met een heerlijk ijsje. Er hebben deze dag veel ouders geholpen. Hartelijk dank hiervoor!
Begrijpend lezen (Nieuwsbegrip) gaat deze week over EK vrouwenvoetbal. De kinderen hebben de
opdrachten in drietallen gemaakt. We leerden woorden zoals: mascotte, de poule, van start gaan, de
historie en de titelhouder. De les werd goed gemaakt. Vandaag nemen ze de les mee naar huis. Misschien
leuk om nog eens samen de les te bekijken.
Met spelling leert groep 5 het achtervoegsel met –e of-er ( gelukkige, smakelijke).
Groep 6 heeft een nieuwe categorie geleerd: het garagewoord. Ik hoor/zj/, maar ik schrijf g.
Bijvoorbeeld woorden als ravage, corsage, slijtage en vitrage.

Groep 7 en 8

Schoolkamp volgens groep 7 en 8:
 Een heel leuk kamp.
 Een gezellige beestenboel.
 Een leuk uitje naar Drouwenerzand.
 Veel fietsen met windkracht 10.
 Veel teken.
 Een leuk nachtuitje met de nachtwaker.
 Boze vrouw bij de wandeling.
 Veel scheten.
 Heerlijke macaroni.
 Kibbelkoele.
 Ellert en Brammert.
 Meester Bert!
 Fantastische bonte avond.
 Volleybalwedstrijd.
 Slagroom van de trap.
 Voetbalwedstrijd. T
 Toch nog naar school op kamp:

Maandagmiddag 26 juni gaan we naar een schrijversbezoek in de Bieb in Coevorden. De schrijfster is
Marlies Schlegers. De kinderen zijn al op de hoogte dat ze op de fiets naar school moeten komen en de
begeleiding is ook geregeld via de app.
Donderdag 29 februari is er een voorstelling vanuit het kunstmenu in onze eigen gymzaal.

Nieuwsbrief 36
verschijnt donderdag 29 juni

