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

Briefjes Portfoliogesprekken 11 en 13 juli

De kinderen hebben de briefjes voor de portfoliogesprekken op 11 en 13 juli mee naar huis gekregen.
Deze graag uiterlijk maandag 2 juli inleveren.
De kinderen krijgen de uitnodigingen voor de gesprekken woensdag 5 juli mee naar huis.
Voor groep 5/6 zijn de gesprekken op woensdag 12 en donderdag 13 juli.
Voor groep 7 zijn de gesprekken alleen op dinsdag 11 juli.

Donderdag 6 juli geen nieuwsbrief

Volgende week is juf Sandra op maandag 3 en dinsdag 4 juli op school. Er komt donderdag 6 juli geen
nieuwsbrief uit. De volgende nieuwsbrief komt donderdag 13 juli.

Schoonmaakavond maandag 15 juli

Maandagavond 15 juli is de tweede schoonmaakavond van dit schooljaar. Deze keer vragen we hulp van
ouders van kinderen uit groep 1, 3, 5 en 7. Graag aanmelden bij de leerkrachten. De leerkrachten houden
in de gaten of er voldoende hulp is.
We beginnen de schoonmaakavond om 19.00 uur en het is de bedoeling om voor 20.30 uur met elkaar een
kop koffie/thee te drinken en dan naar huis te gaan.

Laatste donderdag 20 juli

Op deze dag vieren we samen onze laatste schooldag met als thema: De Vikingen. We gaan allerlei stoere
spelletjes doen. We hebben deze dag ouderhulp nodig. Voor de groepen 1 t/m 4 ouders die willen helpen
met het begeleiden van een groepje of spelletje. Bij groep 5 t/m 8 ouders die willen helpen bij een spel.
De onderbouw blijft op het schoolplein en de bovenbouw gaat naar de ijsbaan. Opgeven kan bij juf Alette
en juf Marijke. Alle kinderen zijn deze dag om 13.30 uur vrij.
Oproepje: we zijn op zoek naar een koehoorn, die we als toeter kunnen gebruiken. Wie heeft er een?

Yogaballen

In de kinderraad hebben de kinderen het idee genoemd om yogaballen te kunnen gebruiken bij gym
Wie heeft er een yogabal thuis die niet meer gebruikt wordt? Wij zouden deze graag willen hebben!

Bezoek Beleeftuin

Dinsdag 4 juli mogen de volgende kinderen naar de Beleeftuin:
Eerste groep: Indra, Marit v.d. L, Emma, Joanne, Emil, Joey, Taylor en Zoë
Tweede groep: Megan, Nigel, Cheyenne, Djanella, Rick, Nash, Fay en Lhanieke
Dinsdag 11 juli zijn het de volgende kinderen:
Eerste groep: Anna, Marit C., Melody, Phelien, Ilse, Liz, Sanne de B.
Tweede groep: Stan, Wilco, Sander, Sven, Minke, Nash, Roos, Sanne N.

Bijbelse geschiedenis

Week 27: 3/07 - 07/07
Een lied maakt alles anders
Handelingen 16: 19-40 en 19: 13-20
Paulus en Silas hebben een slavin genezen die de toekomst voorspelde. De bazen van de slavin zijn daar
niet blij mee; ze zorgen ervoor dat de beide mannen gevangen worden gezet. In de gevangenis zingen ze
lofliederen voor de Heer. Plotseling schieten de boeien los en gaan de deuren open.

Jarigen

Vrijdag 30 juni is Floor uit groep 5 jarig. Zij wordt 9 jaar. Zondag 2 juli is Nigel uit groep 8 jarig. Hij
wordt 12 jaar. Ook op zondag 2 juli is Lhanieke uit groep 2 jarig. Zij wordt 6 jaar. Donderdag 6 juli is
Joey uit groep 3 jarig. Hij wordt 7 jaar. Donderdag 6 juli is Loïs uit groep 1 ook jarig. Zij wordt 5 jaar.

Belangrijke data komende periode
Juli
Dinsdag 11
Woensdag 12
Donderdag 13
Vrijdag 14
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
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

Wat hebben de kinderen genoten van het schoolreisje. Het begon al in de bus. Als snel gingen de tassen
met lekkers open. De juffen en mama’s probeerden nog te waarschuwen: niet alles in 1 keer opeten, dan
heb je straks niks meer. Maar helaas is dat in sommige gevallen niet gelukt….
Het was prachtig in de Drentse Koe. De kinderen hebben naar hartenlust kunnen spelen op de tractors,
de kabelbaan, het springkussen, met de dieren en nog veel meer. Patat, ranja en een ijsje hoorden er
natuurlijk ook bij. De tijd ging veel te snel.

Toen we bij school kwamen stopte de buschauffeur bij de gymzaal en reed
daarna verder, zodat de ouders dachten dat hun kinderen in de Drentse Koe
waren gebleven. Maar daar ging de ingang open en de kleuters stormden naar
buiten. Gelukkig, daar waren ze! Iedereen was gezond en wel weer terug. Het
was een geweldige dag.
Intussen gaan wij verder met ‘De allerleukste zomer van olifant’. We hebben zelf het verhaal
uitgespeeld en met behulp van poppetjes. Met het kleutersetje (een spelletjesdoos) kunnen we memory
doen met plaatjes en letters.
De woorden van deze week zijn: Gr.1: de zwembroek, de schep, de rugzak, het meer, heet, hijgen. Gr. 2:
de bakfiets, stampvol, de open plek, de vormpjes, schateren, opgelucht.
Oproep: Zou u willen kijken of er misschien nog ondergoed van school bij u thuis ligt? Wij zijn inmiddels
door alle onderbroekjes heen. Tijdens het schoolreisje zijn er een paar kinderen verschoond met
ondergoed van de peuterspeelzaal.
Dit is niet gemerkt, maar de leidsters willen het wel graag terug. Alvast bedankt!

Groep 3 en 4

Wat hebben we maandag een leuke dag in Hellendoorn gehad, de kinderen waren allemaal erg
enthousiast. Op dinsdag hebben we natuurlijk nog nagepraat in de klas over een dagje Avonturenpark.
De meeste kinderen vonden vooral de achtbaan en de ‘wildwaterbaan’ het leukst.
Over deze dag mochten ze ook nog iets schrijven of tekenen, hieronder een aantal resultaten:

Groep 5 en 6

Deze week begon super met het schoolreisje en prachtig weer. De kinderen hebben het erg naar hun zin
gehad en wij, de begeleiding, ook!
In de klas zijn we druk met “mandjes lezen”. In de groepen zijn manden met verschillende soorten
boeken en tijdschriften. Zo hebben we een mand met sprookjesboeken, Donald Ducks, Zo Zit Dat,
informatieve boeken en toneellezen. Met toneellezen neemt elk kind een rol aan en leest de tekst voor.
Dit vinden ze erg leuk. N.a.v. het toneellezen is er een groep die nu een toneelstuk aan het voorbereiden
is. De opvoering is vrijdag. We wachten af.

Dictee: elke dag nemen we een kort dictee af. Het zijn 6 woorden en een zin. De kinderen schrijven de
categorieën erbij. We streven altijd naar 6 goed geschreven woorden. We doen dit al het hele jaar en we
zien nu een goede vooruitgang. Volhouden hoor!

Groep 7 en 8
We hebben deze week geoefend met de nieuwe programma’s voor de Chromebooks: Rekentuin, Taalzee
en words&birds. De kinderen zijn enthousiast en gemotiveerd!
Als handvaardigheidopdracht hebben we een kunstwerk gemaakt met ecoline in de stijl van
Hundertwasser.
Maandag hebben we een uur geboeid geluisterd naar Marieke Slegers, kinderboekenschrijfster.
En toneellezen om de leesmotivatie te bevorderen!
Het uitje voor groep 8 is op 5 juli. We gaan dan met alle kinderen van groep 8 en alle juffen die mee
kunnen kano varen in Hardenberg!

Nieuwsbrief 37
verschijnt donderdag 13 juli

Een bericht van anderen
Nieuws van de bieb: Lezen in de vakantie is leuk én slim!
Het einde van het schooljaar komt in zicht en de zomervakantie lonkt. Heerlijk
natuurlijk maar vaak lezen kinderen in de vakantie minder dan normaal. Uit
onderzoek is gebleken dat kinderen die in de vakantie niet lezen, na de vakantie een
terugval in leesontwikkeling hebben.
Hoe voorkom je die zomerdip? Door in de zomervakantie samen met je kind regelmatig te lezen. Zo kom je aan leuke
boeken:Lenen in de plaatselijke bibliotheek. Kijk voor openingstijden en het reserveren van boeken op
www.bibliothekendrenthe.nl

