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Hallo kinderen en ouder(s)/verzorger(s) van de Willem Alexanderschool,
Het is bijna zover, het schooljaar is bijna om. Dit is de één-na-laatste nieuwsbrief van dit schooljaar.

Afscheid juffen

Aan het einde van dit schooljaar nemen juf Bianca, juf Petra en juf Rita afscheid van de WillemAlexanderschool. Donderdag 20 juli, onze ‘laatste-donderdag’, zal ook in het teken staan van hun
afscheid. We beginnen en eindigen de dag door daar aandacht aan te besteden.
De kinderen mogen een geldbedrag meenemen dat we gaan besteden aan cadeautjes voor de juffen.
We gaan het totale bedrag dat wordt meegenomen delen door drie.
Om 13.30 uur, als de school uit gaat, is er de gelegenheid om de juffen
de hand te schudden. Juf Petra zal er dan niet bij zijn. We zorgen voor
een hapje en een drankje in het Dorpshuis. Daar zullen we gezellig bij
elkaar zijn. Kinderen waarvan de ouders er zijn, zijn daar ook van harte
welkom.
We bedanken juf Bianca, juf Petra en juf Rita ook hier alvast heel
hartelijk voor hun inzet voor de school en het onderwijs.

Schoonmaakavond maandag 17 juli

Maandagavond 17 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.

Afscheidsavond groep 8 dinsdag 18 juli

Dinsdagavond 16 juli is de afscheidsavond van groep 8. De kinderen en hun ouders hebben hiervoor een
uitnodiging gekrijgen. We gaan er met elkaar een fijne afscheidsavond van maken!

Doorschuiven woensdag 19 juli

Woensdag 19 juli zijn de kinderen van groep 8 vrij. Na de pauze gaan de andere kinderen doorschuiven
naar hun nieuwe groep.
Juf Tanja, de nieuwe kleuterjuf, is deze morgen ook op school. Vanaf 12.15 uur mogen de kinderen
opgehaald worden uit het lokaal. De ouders kunnen dan ook alvast even kennis maken met juf Tanja.

Laatste donderdag 20 juli

Op deze dag vieren we samen onze laatste schooldag met als
thema: De Vikingen. We gaan allerlei stoere spelletjes doen.
De dag begint om 8.30 uur en iedereen is om 13.30 uur vrij.
De kinderen hoeven voor deze dag géén eten en drinken mee
te nemen.
Voor de groepen 5 t/m 8 is het belangrijk om oude kleding en
oude schoenen aan te doen. Ook is het verstandig om schone
kleding en een handdoek mee te nemen. Na afloop van de
spelletjes kunnen zij zich schoonspoelen.

Bijbelse geschiedenis
Week 29: 17- 07 t/m 21 – 07
Dit hoort bij mij
Daniël 5 en 6: 1-24
In het land van Daniël wordt het verboden om te bidden. Maar Daniël doet het toch, want het hoort bij
hem. Hij wordt in de leeuwenkuil gegooid, maar God zorgt voor hem.

Jarigen

Dinsdag 18 juli is Ryan uit groep 1 jarig. Hij wordt vijf jaar. Van harte, Ryan!

Belangrijke data komende periode
Juli
Vrijdag 14
Maandag 17
Dinsdag 18
Woensdag 19
Woensdag 19
Donderdag 20
Vrijdag 21
Vrijdag 21
Maandag 24 t/m vrijdag 1 sept.

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
Deze laatste weken zijn we nog druk met het thema ‘De allerleukste zomer van olifant’. We hebben
waterwoorden gemaakt zoals: waterdruppel, waterfiets, waterijsje,
waterlelie. We hebben limonade gemaakt (van water!)

en geprobeerd de verhouding goed te krijgen zodat de limonade lekker smaakt. Niette zoet en niet te
waterig.
Ook zijn we met schaduw in de weer geweest. Hoe komt schaduw er? Hebben wij ook een schaduw en wat
doet de schaduw als je beweegt.We hebben schaduwwoorden gelezen.
Bij sommige woorden was er een letter niet meer te zien door de schaduw. Welke letter? Dit kunnen de
kinderen heel goed.
Als het weer een beetje mee zit gaan we vrijdag met elkaar naar de speeltuin als afsluiting van ons
zomerthema.

Groep 3 en 4

In groep 3 en 4 zijn we in onze werkboeken de laatste lessen aan het maken. Ook worden in groep 4 de
allerlaatste toetsen voor dit schooljaar ingevuld en in groep 3 zijn we kern 11 aan het afsluiten. Tussen
het werken door zijn we druk met het thema Zomer. We knutselen aan verschillende werkjes en maken
de klas zo nog even gezellig in de laatste weken voor de zomer vakantie.

Groep 5 en 6

De laatste weken zijn we de lessen aan het afronden. De kinderen krijgen de komende dagen de
werkboekjes mee naar huis.
Dinsdag 18 juli vier ik mijn verjaardag. We maken er een gezellige dag van. De kinderen hoeven geen
fruit en drinken mee te nemen voor de korte pauze. Dus wel eten mee voor de lunch.

Groep 7 en 8

Woensdag hebben we de presentaties gehad van het thema zomervakantie. Van China tot Amerika en
Australië hebben we voorbij zien komen. Wisselkoersen, highlights van de stad, eetgewoontes etc.
Het budget was €2500 per persoon en daar moest een passende reis voor gevonden worden. Een hele
uitdaging! Leuk om te zien hoe de samenwerking verloopt en het filteren en keuzes maken van alle info.
We hebben kennis gemaakt met juf Renske woensdagochtend. Het was een prettige kennismaking!
Dinsdag hebben we een high tea met elkaar georganiseerd. De kinderen hebben kwarktaart, cakejes,
poffertjes, wafels, wraps, worstenbroodjes en eiersalade met elkaar gemaakt en onder het genot van
een kopje thee ‘s middags opgegeten.
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