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

Jantje Beton
Gisteren hebben de kinderen de lotenboeken voor Jantje Beton mee
gekregen. Dit jaar werken we niet meer met contant geld, maar kunnen de
lotenkopers een machtiging afgeven. We hopen dat iedereen goed zijn of
haar best doet. De helft van de opbrengst gaat naar de school om speelgoed
voor de kinderen van te kopen. Als we flink ons best doen met acties, dan
lukt het ook steeds om de ouderbijdrage niet te verhogen.
De boekjes moeten uiterlijk woensdag 27 september weer ingeleverd zijn.

Maandag 18 september kleuters vrij

I.v.m. de opleiding die alle kleuterjuffen van FIERS volgen, zijn de kleuters maandag 18 september vrij.

Uitnodigingen vertelgesprekken 19, 20 en 21 september

Morgen, vrijdag 15 september, krijgen de kinderen de uitnodigingen voor de vertelgesprekken op
dinsdag 19, woensdag 20 en donderdag 21 september mee naar huis.

Beleeftuin

We gaan nog één keer naar de Beleeftuin, dinsdag 19 september.
* 19 september: Jelmer, Kay, Lars, Romee,Tom en Yvonne

Oproep! Oproep! Oproep!

Sportdag donderdag 28 september

Op donderdag 28 september is er dit schooljaar weer een gezamenlijke sportdag. De deelnemende
scholen voor dit jaar zijn naast de Willem Alexander; CBS De Wegwijzer en OBS De Zwarm uit
Geesbrug. De sportdag gaat plaatsvinden op de sportvelden van VGC in Geesbrug.

De sportdag bestaat uit een ochtend - en middagprogramma. De ochtend is voor de groepen 5 t/m 8 en
de middag voor de groepen 1 /m 4. Voor beide programma's hebben we vervoer en begeleiders nodig.
Kunt u meerijden of lijkt het u leuk om mee te lopen met een groepje graag opgeven bij de leerkrachten.
Voor het ochtendprogramma moet de bovenbouw om 8.30 aanwezig zijn in Geesbrug. Vertrek vanaf
school om uiterlijk 8.10 uur. Het programma eindigt om 11.50 uur.

Voor het middagprogramma moet de onderbouw om 12.30 uur aanwezig zijn. Vertrek vanaf school
uiterlijk 12.10 uur. Het programma eindigt om 14.20 uur.
Even voor alle ouders van de onderbouw: Denk er aan dat de kinderen zullen zo rond 14.45 uur weer
terug op school zijn.

KIKA

Vorig schooljaar hebben we gespaard voor KIKA. We hebben een bedankbrief gekregen.Voor welk doel
we dit jaar gaan sparen, dat wordt besloten in de kinderraad.

EU fruit

We hebben ons ingeschreven voor het Europees Schoolfruit Programma. We moeten afwachten of we
worden ingeloot. Als dat lukt, dan volgt meer informatie.

Aangaande Brinnummer 08CT00: Deelname EU-Schoolfruit- en
groenteprogramma 2017-2018
Geachte mevrouw Katerberg,
U bent nu ingeschreven voor het EU-Schoolfruitprogramma
2017-2018!
Loting
Tot en met 15 september 2017 hebben alle scholen een kans
zich in te schrijven. Als het maximale aantal overschreden
wordt, vindt er een (onafhankelijke) loting plaats. Uw school
krijgt 25 september 2017 bericht of uw school is ingeloot of niet.
Een goed boek kiezen in de Bieb op school

We hebben een goede manier waarmee de kinderen een goed boek in de bieb kunnen kiezen. Ook goed te
gebruiken voor thuis! Deze week hebben de kinderen geleerd hoe je een juist boek kiest in de bieb. Dat
doen we door middel van de vijfvingertest:
1. Lees een bladzijde uit het boek.
2.Tel alle moeilijke woorden op je vingers.
3.Minder van 5 vingers? Lezen maar!
4. Meer dan 5 vingers? Kies een ander boek en doe de test nog eens.
Op deze manier is de kans groot dat ze een boek op hun eigen niveau vinden en dat lezen leuk is!

Bijbelse geschiedenis
Week 38: 18/09 - 22/09
Ik heb het voor je over
Genesis 28: 10-22 en Genesis 29: 1-20
Jakob gaat weg van zijn ouders en zijn broer Esau. In de woestijn doet hij een bijzondere ontdekking:
God gaat met hem mee. Over een ladder gaan engelen naar boven en beneden: God overbrugt de afstand
tussen de aarde en de hemel. Jakob komt bij zijn oom Laban en wordt verliefd op Rachel.
Hij werkt zeven jaar voor zijn oom om met Rachel te kunnen trouwen.

Jarigen

Vrijdag 15 september is juf Janny jarig. Zaterdag 16 september worden Rick en Robbie 7 jaar. Rick zal
het hier in groep 3/4 vieren en Robbie op zijn eigen school. Dinsdag 17 september zijn juf Marjolein en
Fay jarig. Fay zit in groep 3 en wordt 7 jaar. Woensdag 20 september is Hailey uit groep 2 jarig. Zij
wordt 5 jaar. We wensen jullie allemaal een fijne verjaardag!

Belangrijke data komende periode
September
Maandag 18
Dinsdag 19
Dinsdag 19
Woensdag 20
Donderdag 21
Donderdag 21
Maandag 25
Woensdag 27
Donderdag 28
Donderdag 28

Kleuters vrij
Groep 3/4 naar de bieb
Vertelgesprekken
Vertelgesprekken
Kinderraad
Vertelgesprekken
Activiteitencommissie
Einde Jantje Beton
Sportdag
Schoolkring

Groep 1 en 2

Op maandag 18 september zijn de kleuters vrij omdat de kleuterjuffen binnen de vereniging een
studiedag hebben.
Deze week zijn we begonnen over het thema: ‘een nieuw schooljaar’. De kinderen hebben het verhaal over
Rikkie gehoord. Rikkie gaat voor het eerst naar school en vindt het heel spannend. Rikkie heeft een dikke
buik maar dat komt doordat zijn knuffel Ben onder zijn shirt zit. Als Rikkie moet gymmen wil hij zich
niet omkleden, de juf komt helpen en dan ziet iedereen dat Rikkie zijn knuffel Ben onder zijn shirt heeft.
Ben is niet de enige knuffel want Pompom de klassenknuffel is er ook. En dan vindt Rikkie school niet
meer zo spannend maar juist leuk.
In de klas maken wij ook gebruik van de klassenknuffel Pompom. Pompom is meegeweest om een rondje
door de school te maken. We hebben gekeken waar groep 3/4 werkt, waar de juffen gaan eten, waar het
magazijn is, waar de gymzaal is, waar juf Sandra zit en waar de peuters zitten.
We hebben al een aantal woorden geleerd: de beker, de pan, de mand, het kopje, het fornuis, de gymtas,
de gymschoen, de knuffel, de trui en de strik.
Afgelopen dinsdag zijn we voor het eerst wezen gymmen. We hebben lekker gespeeld in de gymzaal, dat
vonden de kinderen wel erg leuk! Het aan- en uitkleden was nog wel een beetje lastig.
Ook zijn we de getallen 1 tot en met 10 aan het oefenen/herhalen.

Groep 3 en 4

In groep 3/4 begint het al te wennen, de kinderen weten steeds beter wat we gaan doen en hoe.
afgelopen woensdag hebben we de eerste klassekids les gedaan, we hebben geleerd hoe we elkaar
moeten begroeten en hoe je jezelf voorstelt aan de groep. We hebben erg veel plezier gemaakt met het
spel.
In groep 3 hebben we al 4 nieuwe woorden geleerd: ik, maan, roos en vis. we kunnen deze woorden al
lezen en schrijven maar ook kunnen we met de letters nieuwe woorden maken.
met rekenen zijn we aan het tellen, we tellen voorwerpen en maken deze vast met een lijntje aan het
getal wat erbij hoort, dit gaat al super goed!
In groep 4 zijn we met taal begonnen met het hoofdstuk start, dit gaat over spelletjes en hoe je
afspraken kunt maken en regels bedenken.
met rekenen en spelling zijn we aan het herhalen, wat weten we nog en hoe reken je het uit.

Groep 5 en 6

De tweede week zit er al bijna weer op. Het is gezellig in de groep en we hebben al veel gedaan.
Met spelling herhalen we veel categorieën van vorig jaar. Vandaag zijn we aan het oefenen met de eeuwen ieuw woorden. Dit is een lastige categorie. De regel is: eeuw of ieuw woord met de/ u /ertussen. Elke
dag oefenen we een klein dictee.
Op de informatieavond is besproken dat de kinderen met gym, wel gymschoenen aan moeten.
Er zijn nog steeds kinderen die geen gymkleren mee hebben. Wij gymmen op dinsdag- en vrijdagmiddag.
Met taal krijgen de kinderen bij elk thema een woordenlijst mee naar huis. Het is belangrijk dat ze de
woorden kunnen omschrijven. Ze hoeven niet de hele beschrijving uit het hoofd te kennen. De woorden
komen aan bod in een toets.
Enkele kinderen hebben de portfoliomap nog thuis liggen. Wilt u de map weer meegeven naar school?

Groep 7 en 8

Met rekenen hebben we geleerd wat een ton is in groep 7. In groep 8 oefenen we met het cijferend
vermenigvuldigen.
Met spelling zijn we aan het herhalen en opfrissen. Het op d juiste plaats zetten van de aanhalingstekens
is nog lastig. We leren dat we deze gebruiken bij een citaat: een stukje tekst dat letterlijk door iemand
gezegd wordt.
De strategie van nieuwsbegrip voor deze week was verbanden: Als je de verbanden in een tekst ziet
begrijp je de tekst beter. Een verband dat vaak voorkomt is oorzaak of reden. Signaalwoorden die
hierbij passen zijn: daardoor, daarom, doordat, omdat, want, vanwege, dankzij. Een ander verband is een
opsomming. Signaalwoorden zijn: en, ook, bovendien, daarnaast.

Vrijdag gaat het huiswerk voor Engels mee. De kinderen hebben op donderdag altijd de gelegenheid om
vragen te stellen over het huiswerk. Vrijdag bespreken we het dan met elkaar. Help u kind bij het
plannen van het huiswerk. Maak vaste momenten in de week of in het weekend. Als het huiswerk klaar is
kan het weer mee naar school.

Nieuwsbrief 4
verschijnt donderdag 21 september

