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

Welkom juf Angela

Deze week is juf Angela uit Coevorden begonnen als onderwijsassistente in groep 3/4.
Juf Angela is iedere dinsdag- en vrijdagmorgen bij ons op school. Van harte welkom, Angela!

Donderdag 5 oktober geen nieuwsbrief

In verband met de staking op donderdag 5 oktober komt er die dag geen nieuwsbrief uit.

Op herhaling: Staken donderdag 5 oktober: School gesloten
De landelijke stakingsdag op donderdag 5 oktober gaat door.
Er wordt gestaakt voor verlaging van de werkdruk en een hoger salaris dat
meer overeenkomt met het salaris van docenten in het Voortgezet Onderwij.
De leerkrachten van de Willem-Alexanderschool staken 5 oktober ook.
De school blijft gesloten. Voor hulp bij opvang kan contact op worden
genomen met Kinderwereld in Coevorden.

Kinderboekenweek

Vrijdag 6 oktober open we de kinderboekenweek. Het thema
van de kinderboekenweek is: “Gruwelijk eng!”.
We gaan er voor zorgen dat het niet té eng wordt en hebben
leuke boeken bij het thema aangeschaft.

Vrijdag 20 oktober sluiten we de kinderboekenweek af met een ruilbeurs voor boeken. De kinderen
mogen vanaf maandag 16 oktober boeken meenemen die worden geruild op school.
De kinderen mogen maximaal 5 boeken meenemen. Voor ieder ingeleverd boek krijgen ze een ‘boekenbom’.
Daarvoor kunnen ze bij de ruilbeurs een nieuw boek ruilen.

Kom in de Kring – dienst zondag 15 oktober

Zondagmorgen 15 oktober is de jaarlijkse KOM-in-de-KRING-dienst die de
kerk en de school samen organiseren. Het thema is “Deel je hart”. Het wordt
een vrolijke dienst, waar we veel ouders en kinderen hopen te zien.
De kinderen mogen ook zonder ouders komen, dan kunnen ze bij de juffen
zitten.

Prinsen en Prinsessen – Kliederkerk

De kinderen krijgen morgen flyertjes mee voor de Prinsen en Prinsessen en de Kliederkerk. Iedere
eerste woensdag van de maand is er voor alle kinderen van de basisschool een activiteit bij de kerk.

Kinderraad

De kinderraad is vorige week donderdag voor de eerste keer bij elkaar geweest. De kinderen hebben de
punten genoemd waarmee ze in de kinderraad zijn gekomen. Er zijn ook al meteen een paar afspraken
gemaakt en er zijn onderwerpen waar we ons in gaan verdiepen. Een paar voorbeelden zijn:
 Op maandag mogen de kinderen op eigen risico speelgoed meenemen om tussen de middag mee te
spelen.
 We gaan opnieuw kijken of we dieren in school kunnen halen. Misschien kan dit door eigen
huisdieren mee te nemen?
 Wat kunnen we met een schoolkantine? Kunnen we ook voor elkaar eens iets koken?
 Hoe kunnen we meer gaan bewegen onder schooltijd?

Bijbelse geschiedenis
Week 40: 02/10 - 06/10
Laat me gaan
Genesis 30: 25-43 en Genesis 31: 1-24
Jakob wil weg bij Laban, hij wil terug naar waar hij vandaan komt. Van Laban mag hij de gespikkelde en
gevlekte dieren meenemen, maar hoeveel zijn dat er eigenlijk? Uiteindelijk vertrekt Jakob als Laban het
niet doorheeft.
Week 41:09/10 - 13/10
Horen wij nog bij elkaar? Genesis 31: 25-35, 43-54 en Genesis 32: 1-22
Horen Jakob en Laban en nog bij elkaar? Of eindigt hun gezamenlijke verhaal met een ruzie over
godenbeeldjes? Uiteindelijk sluiten ze een verbond. Jakob gaat verder, op weg naar zijn broer Esau. Zijn
zij nog familie na alles wat er gebeurd is? Als ze elkaar weer zien, blijkt dat ze nog steeds bij elkaar
horen.

Jarigen

Zaterdag 30 september is onze schoolschoonmaakster Hendrina jarig.
Ook op zaterdag 30 september is Emma uit groep 5 jarig. Zij wordt 8 jaar.
Donderdag 5 oktober is Denise uit groep 4 jarig. Zij wordt 7 jaar.
Maandag 9 oktober is Phelien uit groep 5 jarig. Zij wordt 8 jaar.

Belangrijke data komende periode
Oktober
Maandag 2
Donderdag 5
Vrijdag 6
Donderdag 12
Donderdag 12
Zondag 15
Dinsdag 17
Dinsdag 17
Vrijdag 20
Maandag 23 t/m vrijdag 27
Maandag 30
Dinsdag 31
Dinsdag 31

Maandopening Alette
Landelijke staking, school gesloten
Opening kinderboekenweek
Ontruiming oefenen
Verkeerscommissie
Kom in de kring kerkdienst 10.00 uur
Voorstelling groep 1/2
Groep 7/8 Drents museum
11.30 uur afsluiting Kinderboekenweek met boekenmarkt
Herfstvakantie
Deze week les verkeerscommissie groep 3/4
Luizencontrole
Start huisbezoeken aan kinderen groep 1, 3, 5 en 7

Groep 1 en 2

Deze week sluiten wij het thema ‘een nieuw schooljaar’ af.
We hebben al veel gedaan en geleerd. We hebben ons zelf voorgesteld: wie ben je? Hoe oud ben je?
Wat vind je leuk om te doen? Dit konden de kinderen al erg goed.
Ook hebben we geoefend met rijmen. De volgende rijmpjes kan je zien in onze klas:
Samen spelen, samen delen.
Iedereen doet mee, dat is een fijn idee.
In de rij, pak je vriendje erbij.
Ook hebben we gekeken hoe oud iedereen is en van welke leeftijd de meeste kinderen zijn. We zijn
erachter gekomen dat de meeste kinderen 4 jaar zijn. Het cijfer 4 is deze week heel vaak terug
gekomen.
Volgende week gaan we werken over het Kinderboekenweek thema: gruwelijk eng.
In de klas gaan we het vooral over lekker griezelen hebben. Waar ben je bang voor? Wat is spannend?
Het boek ‘kleine monster Motta’ zal dan centraal staan.
De kinderen mogen griezelspulletjes meenemen voor de thematafel.

Groep 3 en 4
In groep 3 zijn we bezig met het afsluiten van kern 1. We hebben gekeken hoeveel woorden we kunnen
lezen in 1 minuut. Dit ging heel erg goed en alle kinderen mochten een diploma meenemen naar huis.
Volgende week beginnen we met kern 2, in deze kern leren we de woorden: teen, een, neus, buik en oog.
De kinderen krijgen dan ook de nieuwe woordlijsten mee naar huis, wilt u dan weer dagelijks met uw kind
lezen?!
In groep 4 zijn we met spelling bezig met een herhaling van de categorieën. We hebben het hakwoord,
het zingwoord en het luchtwoord al gehad. De aankomende week komt hier het plankwoord bij.

Met topondernemers zijn we met de klas bezig met het thema reizen. We hebben deze week geleerd hoe
regen ontstaat en wat je kunt doen wanneer het regent wanneer je op vakantie bent. De aankomende
twee weken gaan we het hebben over ander eten) en over verschillende talen.
Op 5 oktober begint de kinderboekenweek, het thema dit jaar is: griezelen!
De kinderen mogen dat spulletjes meenemen voor op de thema tafel die te maken hebben met het thema.

Groep 5 en 6

Vrijdag 29 september gaan we de eerste taaltoets maken over de dierentuin. Kijk nog een keer de
woordenlijst door. In de toets komen ook de lidwoorden, werkwoorden en zelfstandige naamwoorden aan
bod. Je mag nu in de toets laten zien wat je al kunt.
Met het thema “Reizen” moesten enkele kinderen mensen boven de 60 jaar interviewen.
Ze moesten daarvoor eerst goede vragen bedenken zoals: ging u vroeger op reis? Waar logeerde u? Hoe
boekte u de vakantie? Met welk vervoermiddel ging u op reis?
Daarna mochten de kinderen naar de bejaarde mensen bij school. Alle antwoorden worden nu uitgewerkt
in een verslag. Leuk om de kinderen zo enthousiast te zien!
Helaas zijn er met gym nog steeds kinderen zonder gymkleding. Op dinsdag en vrijdag gymmen we.
Wil iedereen eraan denken?
We willen de ouders die als begeleider of vervoerder ons hebben geholpen bij de sportdag, bedanken.
Fijn dat u erbij was.

Groep 7 en 8

Maak een les over Nederland voor buitenlanders, dit was de opdracht voor taal. Bodyll, Anna, Geert en
Jaley hebben de presentatie al gedaan. We hebben uitstekende lessen/ presentaties gezien. Tijdens de
lessen taal werken we stapsgewijs naar deze presentatie toe. Deze doen we in onze portfolio map. Als
ouder bent u altijd welkom om na schooltijd even in de map te komen kijken!
De kinderen van groep 7 beginnen na de herfstvakantie met typeworld. Daarover komt t.z.t. nog meer
informatie.
Woensdag 4 oktober gaan we koken in het kader van Reizen. We gaan gerechten uit verschillende landen
maken. Het kan zijn dat ik vraag of uw kind een snijplank, beslagkom of iets dergelijks kan meenemen.
We werken nog steeds aan de groepsvorming. Dan doen we door leuke spelletjes tussendoor te doen,
spelletjes waarbij ze met elkaar moeten samenwerken. Een goed, ontspannen klasse klimaat is de basis
om goed te kunnen leren. Vraag maar eens na welke activiteiten we tussen de lessen door doen.

Nieuwsbrief 5
verschijnt donderdag 12 oktober

