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

Studiedag en promofilmpje

Afgelopen maandag hadden we als team een studiedag en waren de kinderen vrij. We zijn bezig geweest
met de schoolontwikkeling. Thema’s als Engels, muziek, Portfolioleren en Topondernemers kwamen voorbij.
Daarnaast zijn we bezig geweest met teamontwikkeling: Welke manier van samenwerken is het beste voor
ons onderwijs? Het was een leerzame en fijne dag. Hopelijk hebben de kinderen ook genoten van hun vrije
dag. We zijn de dag geeindigd met het kijken van het nieuwe promofilmpje dat op onze website staat:
https://vimeo.com/242021649

Portfoliogesprekken donderdag 30 november

Dit schooljaar hebben we een extra ronde portfoliogesprekken op donderdag 30 november. Niet voor alle
kinderen zullen er gesprekken zijn. Er worden gesprekken gehouden als ouders of leerkrachten aangeven
dat daar behoefte aan is. Op het briefje dat de kinderen binnenkort mee krijgen, is te zien of de
leerkrachten graag een gesprek voor uw kind(eren) willen. Als dat niet zo is, kunt u als ouder aangeven dat
u een gesprek wilt en voorkeur voor het dagdeel. Als er kinderen zijn, waarvan we het briefje niet terug
krijgen, dan gaan we ervan uit dat er geen gesprek ingepland hoeft te worden.

Donderdag 16 november hercontrole luizen
De kinderen van groep 1/2, 3/4 en 7/8 zijn gecontroleerd en luisvrij. Wil iedereen goed in de gaten blijven
houden of er luizen zijn? Als we verder niets horen dan controleren we weer na de kerstvakantie.
Kriebelmoeders: Bedankt voor de controle!

Bijbelse geschiedenis

Week 47: 20/11 - 24/11
Mijn familie
Genesis 43: 15-34, Genesis 44: 1-3 en Genesis 45
Na veel gebeurtenissen maakt Jozef zich bekend aan zijn broers. Hij straft hen niet voor hun daden,
maar vertelt dat God zelf het zo gewild moet hebben. Uiteindelijk wordt ook de oude vader Jakob naar
Egypte gehaald.

Verjaardagen

Zaterdag 18 november is Liz uit groep 4 jarig. Zij wordt 7 jaar. Zondag 19 november is Thijs uit groep 6
jarig. Hij wordt 9 jaar. Van harte gefeliciteerd met jullie verjaardagen!

Belangrijke data komende periode
November
Vrijdag 17
Dinsdag 21
Donderdag 23
Vrijdag 24
Maandag 27
Maandag 27
Dinsdag 28
Donderdag 30

Vogelshow, geen gym
Kinderraad
Activiteitencommissie
Nieuwsbrief WA-at-NEWS komt uit
Opening Adventsproject
Schoolkring
Vergadering GMR
Portfoliogesprekken op verzoek

December
Dinsdag 5
Woensdag 20
Vrijdag 22
Maandag 25 t/m vrijdag 5 jan.

Sinterklaasfeest, alle kinderen om 12.00 uur vrij
’s Avonds kerstviering
Iedereen om 12 uur vrij
Kerstvakantie

Groep 1 en 2

Na een extra lang weekend voor de kinderen zijn we woensdag weer op school. Deze week werken we nog
aan het thema de kinderboerderij. Aanstaande vrijdag gaan we naar de kinderboerderij ‘De Kibo’ in
Dedemsvaart. Daarmee sluiten we ook het thema de kinderboerderij af. Wilt u eraan denken dat uw kind
niet de nieuwste kleren aanheeft en laarzen meeneemt? Wilt u uw kind ook een zitverhoger meegeven
zodat elk kind op een zitverhoger kan zitten.
De woorden die we deze week gaan oefenen zijn: voorpoten, achterpoten, fladderen, grazen, hinniken,
aaien, bijten, kakelen, knorren, loeien, kraaien, snuffelen, snorhaar, snuit, snavel, bek. Deze week leert
groep 1 het getal 1 en groep 2 het getal 11.

Zaterdag komt de Sint in het land en daarom zullen we aanstaande vrijdag onze schoen al gaan zetten.
Vanaf volgende week gaan we volop over Sinterklaas werken.

Groep 3 en 4

In groep 3 zijn we bijna aan het einde van kern 3. Volgende week gaan we dan ook de woordlijsten weer
in 1 minuut toetsen, dus… vergeet niet nog even te oefenen. Ook in groep 4 zijn we bijna aan het einde
van blok 1 met taal. Vanaf het volgende blok geven we ook een woordlijst mee om thuis te oefenen. Dit
zijn ‘moeilijke’ woorden met ook de beschrijving van de betekenis van het woord. Het is namelijk
gebleken dat kinderen deze woorden best heel lastig vinden om ze te leren kennen. We hopen dat door
de herhaling thuis de kinderen het als minder moeilijk gaan ervaren. Vrijdag morgen gaan we naar de
kinderboerderij!!

Groep 5 en 6

Dinsdag hebben we een bezoek gebracht aan de Bibliotheek in Coevorden. De kinderen hebben
spelenderwijs de bibliotheek ontdekt. De opdrachten waren serieus (zoek informatie over…) en grappig
(wandel met een boek op je hoofd naar…). Leerzaam was het zeker! Alle ouders en oma worden bedankt
voor het rijden.
Met beide groepen oefenen we de tafels. Op woensdag 22 november krijgt groep 5 een toets van de
tafels 6 en 7. Groep 6 krijgt een toets van de tafels 8 en 9. Thuis elke dag kort oefenen helpt.
Vandaag zijn we naar het Hunebedcentrum. De kinderen maken een verslag hiervan en doen die in de
portfoliomap. Het verslag moet aan de volgende eisen voldoen: noteren van de datum, titel geven,
overzicht geven van de activiteiten, beschrijven wat je hebt geleerd en afsluiten met hoe je deze dag
ervaren hebt. Natuurlijk hoort daar een mooie tekening bij.

Groep 7 en 8

Vanuit groep 7 en 8 deze week geen nieuws. Beterschap, juf Christel!

Nieuwsbrief 11 verschijnt donderdag 23 november.

