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

Deelnemer traject Excellente scholen in Drenthe

Gisteren stond het in het Dagblad van het Noorden: Morgen krijgen we het bordje uitgereikt waarop
staat dat wij deelnemer zijn geweest aan het traject “Excellente scholen in Drenthe”. Het artikel is
gedeeld op onze Facebookpagina.
De afgelopen twee jaren hebben we deelgenomen aan dit leerzame en interessante traject. Voor ons de
afronding van de periode van ‘wederopbouw’ van de Willem-Alexanderschool.
Complimenten gaan uit naar het team: De leerkrachten van de WillemAlexander gaan iedere uitdaging die op hun pad komt aan en doen dat met een
positieve insteek en in een fijne sfeer. Dat is ook te merken aan weinig ziekte
en veel enthousiasme.
We kunnen dat doen door prettige samenwerking met kinderen en ouders.
Dank voor jullie inzet, ook voor dit traject!
Morgenmiddag na schooltijd bieden we mevr. Mariet Thalens, voorzitter van de werkgroep, en dhr.
Cees Bijl, gedeputeerde van de provincie Drenthe, een high tea aan als zij het bordje komen
overhandigen. Anna en Tess van de kinderraad zullen daar ook bij zijn.

Staken donderdag 5 oktober

Zoals het nu lijkt, gaat de landelijke stakingsdag op donderdag 5 oktober
door. Er wordt gestaakt voor verlaging van de werkdruk en een hoger salaris
dat meer overeenkomt met het salaris van docenten in het Voortgezet
Onderwijs. Mocht het zover komen, dan staken de leerkrachten van de
Willem-Alexanderschool 5 oktober ook. De school blijft gesloten.
In de brief van FIERS, die onderaan deze nieuwsbrief is toegevoegd, is
meer informatie te vinden. Ook stond er vanmorgen een artikel in het
Dagblad van het Noorden. http://www.dvhn.nl/extra/Basisscholen-in-hetNoorden-massaal-plat-22512453.html

De opening van de kinderboekenweek zal worden verschoven naar vrijdag 6 oktober.

Jantje Beton
Doen jullie nog even goed je best voor Jantje Beton?
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.

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 9.00 aanwezig zijn in Geesbrug. Groep 6,7 en 8
vertrekken op de fiets om uiterlijk 8.30 uur bij school. Groep 5 gaat met auto`s en komen gewoon om
half 9 op school. Het programma begint om 9.15 uur eindigt om 11.35 uur.
Voor het middagprogramma moet de onderbouw om 12.45 uur aanwezig zijn. De kleuters eten op school.
De sportdag is voor de kleuters niet verplicht. Vertrek vanaf school uiterlijk 12.35 uur. Het programma
eindigt om 14.20 uur.
Even voor alle ouders van de onderbouw: Denk er aan dat de kinderen iets later dan 14.30u weer op
school terug zullen zijn.

Activiteitencommissie
Komende maandagavond nemen Gea v.d. Weide en Lex v.d.
Kruk nog officieel afscheid van de activiteitencommissie.
Dank voor jullie inzet!
Daardoor ontstaat er ruimte voor twee nieuwe ouders in de
AC. Wie meer informatie wil of interesse heeft, kan dat
laten weten aan juf Alette of juf Marijke.

Kinderraad

Vanmorgen komt de kinderraad voor het eerst bij elkaar. Dit jaar zitten Dani, Liz, Emma, Damian, Tess
en Anna in de kinderraad. De kinderen van groep 5 t/m 8 zijn er door echte verkiezingen in gekomen.
In de volgende nieuwsbrief volgt een verslagje uit de kinderraad.

App groepen

De app-groepen van alle groepen zijn rond. In eerste instantie komen alle moeders in de groepen,
mochten er ook vaders of verzorgers bij in willen, dan kan dat aan de app-ouder van de groep gestuurd
worden. Mocht een kind niet vertegenwoordigd zijn in een groep, laat het dan aan juf Sandra weten, dan
is er iets fout gegaan.

Bijbelse geschiedenis

Week 39: 25/09 - 29/09
Kijk dan naar me!
Genesis 29: 21-35 en Genesis 30: 1-24
Na de bruiloft blijkt dat Lea de plaats van haar jongste zus heeft ingenomen. Jakob werkt nog eens
zeven jaar om ook met Rachel te kunnen trouwen. Lea krijgt kinderen en hoopt dat Jakob nu van haar zal
houden; maar hij heeft alleen maar aandacht voor Rachel.

Jarigen

Vrijdag 22 september is Ilse uit groep 4 jarig. Zij wordt 8 jaar. Maandag 25 september is
juf Renske jarig. Donderdag 28 september zijn Mace uit groep 2 en Issa uit groep 1 jarig. Mace wordt 5
jaar en Issa 4 jaar. We wensen jullie allemaal een fijne verjaardag!

Belangrijke data komende periode
September
Maandag 25
Woensdag 27
Donderdag 28
Donderdag 28

Activiteitencommissie
Einde Jantje Beton
Sportdag
Schoolkring

Oktober
Maandag 2
Donderdag 5
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
Opening kinderboekenweek
Ontruiming oefenen
Verkeerscommissie
Kom in de kring kerkdienst
Voorstelling groep 1/2
Groep 7/8 Drents museum
11.30 uur afsluiting Kinderboekenweek
Herfstvakantie
Deze week les verkeerscommissie groep 3/4
Luizencontrole
Start huisbezoeken aan kinderen groep 1, 3, 5 en 7

Groep 1 en 2

In de klas zijn we druk aan het werk met thema ‘een nieuw schooljaar’. Naar aanleiding van het verhaal
van Rikkie hebben we het over gevoelens gehad: boos, blij, verdrietig en bang. We hebben elkaar laten
zien hoe je dan kijkt en wanneer je blij, boos, verdrietig of bang bent en hoe je kan zien hoe iemand zich
voelt.
We hebben samen met Pompom een lijst gemaakt welke taken de hulpjes per dag kunnen doen om te
helpen. Ook proberen we elkaar te helpen bijvoorbeeld: samen opruimen, de rits van de jas dicht te doen
of de veters te strikken etc.

Deze week zijn we begonnen met aanleren van het volgende rijmpje:

We gaan knippen, we gaan scheuren
we gaan mooie plaatjes kleuren
even in de huishoek
of wat lezen in een boek
we gaan lekker samen spelen
zullen ons dus niet vervelen
want het is ontzettend fijn
dat hier zoveel vriendjes zijn.
Nog niet alle portfoliomappen zijn weer terug, wilt u hier nog even aan denken?

Groep 3 en 4

Wij zijn dinsdagmorgen naar de bibliotheek in Coevorden geweest. We hebben geluisterd naar een
verhaal over mol en een toverhoed. Ook hebben we ontdekt waar we welke boeken kunnen vinden, de
leesboeken, voorleesboeken en de prentenboeken.
Ook mochten we Lieke (de biebjuf) helpen om boeken in de goede kratten te doen. Het was een leuk en
geslaagd bezoek. Alle rijders en begeleiders: Bedankt!

Groep 5 en 6

Vandaag krijgen de kinderen de woordenlijst van taal mee naar huis. Deze woorden kunnen ze thuis
oefenen. Het is de bedoeling dat ze in hun eigen bewoording de woorden kunnen omschrijven.
Met rekenen oefent groep 5 de aftreksommen. De tafels 1 tm 5 worden herhaald.
Groep 6 oefent al met de eerste breuken en getallen met duizend.
Met Topondernemers hebben de kinderen al enkele opdrachten af. Deze folders, werkstukken en
verslagen zullen aan de groep worden gepresenteerd.

Groep 7 en 8

Bij de methode Top ondernemers hoort ook Canon. Met behulp van deze methode leren we de
geschiedenis van Nederland kennen. De onderwerpen zijn bijvoorbeeld: Karel de Grote, De Beemster,
Spinoza. We werken 1x in de twee weken aan deze opdrachten. We bewaren deze opdrachten in onze
portfolio map.
Vandaag hebben we ook de eerste les van verkeer gedaan. We hebben de voorrangsborden besproken.
Het huiswerk van rekenen is vandaag mee naar huis gegaan.

Nieuwsbrief 5
verschijnt donderdag 28 september

Bericht over de staking op donderdag 5 oktober van FIERS

Geachte ouders, verzorgers

Coevorden, 21 september ’17

Op donderdag 5 oktober gaan medewerkers uit het primair onderwijs in Nederland een dag staken.
Fiers ondersteunt deze staking. Dit betekent dat de Willem-Alexanderschool op deze dag helemaal
gesloten zal zijn. Wij verwachten dat u op deze dag zelf zorgt voor de opvang van uw kinderen.

Medewerkers uit het basis- speciaal basis- en (voortgezet) speciaal onderwijs maken zich ernstig zorgen
over de toekomst van het onderwijs en de toekomst van uw kinderen. De afgelopen maanden hebben
leraren, vakbonden en de werkgeversorganisatie hier aandacht voor gevraagd aan de politieke partijen
in Den Haag, maar wij maken ons nog steeds veel zorgen.

De enorme werkdruk en de lage salarissen in het primair onderwijs hebben er in de afgelopen jaren
voor gezorgd dat veel leraren zijn gestopt en dat er weinig nieuwe leraren zijn bijgekomen. Dit heeft als
gevolg dat we nú al kampen met een lerarentekort dat in de aankomende jaren schrikbarend zal gaan
groeien. Dat betekent dat we niet meer altijd een vervanger kunnen vinden als een leraar ziek is. Als dit
zo doorgaat betekent het straks ook dat we niet meer kunnen garanderen dat we voor elke klas een
leraar kunnen vinden.

Om deze problemen bij politiek Den Haag onder de aandacht te brengen is er op 27 juni jl. een
prikactie georganiseerd, waarbij het eerste uur van de dag geen les werd gegeven. Helaas heeft dit niet
geleid tot concrete toezeggingen van de politiek.

We horen in de media dat een nieuw kabinet van plan is om substantieel te investeren, maar we weten
niet of dat werkelijk gaat gebeuren en of dat genoeg is om de salarissen substantieel te kunnen
verhogen en de werkdruk voldoende te kunnen verlagen. Daarom willen de leraren hun eisen verder
ondersteunen met een stakingsdag.

Wij hebben met Kinderwereld overlegd en zij zullen extra capaciteit inzetten om die dag kinderen op te
vangen. Kinderwereld ziet graag dat ouders hun kind(eren) vóór 28 september telefonisch aanmelden
via telefoonnummer: 0524-524445. Dit nummer is bereikbaar op ma t/m donderdag van 9.00 tot 15.00
uur.

Wij vragen om uw steun voor deze staking. Iedereen gaat de gevolgen van het lerarentekort voelen als
we nu niet als één front laten horen dat we ons zorgen maken en investeringen opeisen. Voor de
toekomst van het mooiste vak van de wereld, de toekomst van het onderwijs in het algemeen, maar
vooral voor de toekomst van uw kinderen en de generaties die volgen!

