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

Juf Demi

Deze en volgende week loopt juf Demi stage in groep 5/6. Het is een snuffelstage vanuit de Nieuwe
Veste. Van harte welkom, Demi!

Kom in de Kring – dienst zondag 15 oktober

Zondagmorgen 15 oktober is om 10 uur 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.

Kom in de Kring – Dorcas voedselactie
In de Kom in de Kring-dienst beginnen we met de
Dorcasvoedselactie. We vinden het school belangrijk
om ook ‘iets voor een ander’ te doen.
Vorig jaar deden we mee aan de actie Schoenmaatjes
en nu doen we mee aan de Dorcasactie.
De kinderen krijgen er volgende week een flyer over
mee. In de hal van het MFA gaan we bijvoorbeeld rijst,
jam en thee inzamelen.

Kinderboekenweek

De kinderboekenweek is geopend en we zijn druk bezig met het
maken van monsterprentenboeken!
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.

Nieuws van de verkeerscommissie: Fietsenkeuring donderdag 2 november

De jaarlijkse fietsenkeuring voor de fietsen van kinderen uit groep 3 t/m 8 zal donderdag 2 november
zijn. De kinderen krijgen vandaag alvast een brief daarover van VVN mee naar huis.

Bijbelse geschiedenis

Week 42: 16/10 - 20/10
Ik ben veranderd
Genesis 32: 23-33, Genesis 33: 1-11
Lang geleden is Jakob weg gegaan van zijn familie. In de verhalen van deze week ziet hij zijn broer Esau
terug. Voordat het zover is worstelt hij bij de Jabbok en krijgt hij een nieuwe naam: Israël. Die naam
laat zien dat Jakob veranderd is.

Jarigen

De komende week hebben we geen jarigen in ons midden.

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

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

We zijn begonnen met het thema ‘griezelen’. We hebben het boek ‘Monster Motta’ gelezen en in de
gymzaal uitgespeeld. Monster Motta is het kleine broertje van zes grote broer monsters. Monster
Motta wil ook graag eng zijn maar zijn broers vinden hem alleen maar schattig. Hij doet allerlei monster
dingen zoals: brullen en stampen maar zijn broers zijn niet onder de indruk, totdat hij zich met de
andere dieren in een boomstam verstopt en dan vinden de broers monster Motta ook eng.
Ook lezen we een heleboel andere boeken die met het thema griezelen te maken hebben. De boeken: In
de donkere nacht, Monsters bestaan niet en de Gruffalo.
In de klas komt het griezelen ook terug, de huishoek is een donkere hoek geworden waar ze op zoek
kunnen gaan naar de (nep) spin met de zaklamp. Een spinnenweb bouwen in de bouwhoek, een
monstermemorie spelen, een spookje knutselen enz.
Deze week hebben we de letter m geleerd van monsters. In de lettermuur hangen plaatjes met de letter
m. Ook mogen de kinderen spulletjes met de letter m meenemen voor de lettertafel.

Groep 3 en 4
De kinderen van groep 3 kennen inmiddels alle klinkers de a,i,e,u,o. Korte klanken noemen we dat. Ook
kennen we al wat lange klanken: aa, ee en oo. Deze week zijn we begonnen met de 2 tekenklanken, zoals
`eu` en `ui`, van neus en buik. Deze zijn best moeilijk voor de kinderen.

We delen de letters en klanken dus meteen in, in een categorie, korte klank, lange klank, twee
tekenklanken of medeklinkers. Dit ter voorbereiding op de spelling categorieën later in groep 3 en in
groep 4.
In groep 4 hebben we deze week het plank woord geleerd. De regel is: `plankwoord`, de n en de k, daar
mag geen `g` tussen. Verder zijn we met rekenen bezig met gestructureerd tellen. Het zien van
structuren tijdens het tellen en gebruiken! Dit is de eerste keer dat de tafels echt worden aangeboden.
Vandaag krijgen de kinderen van groep 4 de tafel van 1 mee naar huis. Als ze hem kennen mogen de
kinderen hem opzeggen. Eerst op volgorde (met de som) en daarna door elkaar. 8x1=, 7x1=, 3x1=.
De tafel van 1 is voor de kinderen natuurlijk een makkie, maar daardoor leren en weten ze wel wat er van
hen wordt verwacht met de andere tafels.
In de app zijn jullie al ingelicht over de voorstelling voor groep 3/4. Woensdag 18 oktober om 11.00 uur.
De voorstelling zal 50 minuten duren. Zouden jullie nog even willen kijken of jullie zouden kunnen rijden?
Alvast bedankt!

Groep 5 en 6

Met taal zijn we begonnen met een nieuw thema namelijk “Sport”. De eerste lessen leren we veel nieuwe
woorden zoals: balanceren, de conditie, de stick, de prof, timing en de tactiek. Door opdrachten te
maken in het werkboek leren we deze woorden te omschrijven. De kinderen krijgen vandaag de
woordenlijst mee naar huis om te oefenen.
Met nieuwsbegrip ging de les over het WK zonneracen in Australië. De kinderen leerden vragen bedenken
over de tekst. Bij elk stukje tekst een hoe, waarom, wanneer of wat vraag. Op deze vraag moesten ze
weer een antwoord geven.
In de klas zijn we druk met het griezelen i.v.m. de Kinderboekenweek. Er wordt voorgelezen uit een
spannend boek en we spelen het Griezelspel. Dit is een leuk reactiespel. Ook werken we aan het
Monsterprentenboek. Het is mooi te zien dat alle groepen samen werken aan een boek.

Groep 7 en 8

Dinsdag 17 oktober brengen we een bezoek aan het Drents Museum. We gaan daar de tentoonstelling

bekijken: De Great Liao. We gaan met de bus. We vertrekken om 8.00 uur. Wees op tijd die dag!
We zijn om 12.00 uur terug. We eten dan weer als we terug zijn op school. De kinderen mogen wat te
drinken en te eten mee voor in de pauze.
Het thema voor de komende periode is boerderij voor topondernemers. Op donderdag werken we aan de
geschiedenis van Nederland.
Groep 7 is met rekenen bezig met breuken. We leren verschillende modellen om het te visualiseren. Het
strokenmodel en de cirkel. Als we het strokenmodel gebruiken, kunnen we breuken sneller vergelijken.
In groep 8 zijn we bezig met het metrieke stelsel: 1 liter = 1- dl = 100 cl =1000 ml. Welke maat past bij
een blikje frisdrank, pak melk, emmer etc.
We zijn zo trots hoe de kinderen samen aan het prentenboek werken. Iedereen heeft een taak (dit
overleggen ze zelf), ze luisteren, geven argumenten, letten erop dat de hoofdfiguur er op

iedere blz hetzelfde uit ziet. Het boek heeft een begin, midden en een eind. De titel en de achterflap.
Heel veel vaardigheden worden hier met elkaar geleerd. Dit is al een mooie stap op weg naar 21 century
skills. Ook als leerkrachten leren we hiervan. Je bent dan meer aan het coachen. Leuk om te doen!

Nieuwsbrief 6
verschijnt donderdag 19 oktober

Bericht van anderen
OPGEVEN KAN OOK VIA 06-20681188

