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

Sinterklaas dinsdag 5 december

Dinsdag 5 december is het op school de dag van Sinterklaas.
Hopelijk bezoekt hij onze school dit jaar, die oude baas.
Hij neemt ook een paar gezellige zwarte pieten mee, daarmee
zijn we zeker heel tevree.
De kinderen gaan deze dag op de normale manier naar binnen,
daardoor kan de dag een beetje rustig beginnen…
Later komen zij terug om op de afgesproken plaatsen te gaan
staan.
Dan moet de intocht van Sint helemaal geweldig gaan.
Ouders mogen even wachten op het plein tot het moment dat de
Sint er echt zal zijn.
We maken er met elkaar een leuke ochtend van.
Neem nog wel iets te eten en drinken voor in de ochtendpauze
mee, dan. Alle kinderen zijn deze dag om 12.00 uur vrij.
Hopelijk zijn jullie dan helemaal blij!

Staken dinsdag 12 december?

PO in actie geeft op het moment de volgende informatie door:
“Basisschoolleerkrachten gaan op 12 december 2017 opnieuw staken als hun eisen niet worden ingewilligd.
Dat heeft PO in actie, mede namens de onderwijsbonden en schoolbesturen, aangekondigd. De

actievoerders blijven erbij dat het basisonderwijs er 1,4 miljard euro bij moet krijgen. PO in Actie wil
nog deze maand met verantwoordelijk minister Arie Slob in gesprek over de wensen van de actiegroep.
Vervolgens wachten de leerkrachten de behandeling van de onderwijsbegroting in de Tweede Kamer af,
die voor de week van 5 december gepland staat. Blijft het gewenste resultaat uit, dan gaan de
basisscholen in het hele land dicht op dinsdag 12 december 2017. PO in actie wil doorpakken en het eind
van de acties is nog niet in zicht.
Wij wachten af, maar brengen alle ouders toch alvast op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
De kans is aanwezig dat de school dinsdag 12 december gesloten blijft.

Kerstviering woensdag 20 december

Woensdag 20 december is het kerstfeest in school.
De kinderen worden om 17.00 uur verwacht voor een kerstdiner.
De ouders gaan in groepen de school door.
Een uitnodiging daarvoor met daarop de precieze tijden, krijgt iedereen binnenkort.

Bijbelse geschiedenis

Week 49: 04/12 - 08/12
Speciaal voor jou
Lucas 1: 5-56
De priester Zacharias brengt in de tempel een offer. Dat is een geschenk voor de Heer. Maar de Heer
geeft Zacharias een nog veel groter geschenk: Hij en Elisabeth zullen een kind krijgen, Johannes de
Doper. Later krijgt ook Maria bezoek van een engel. De engel vertelt haar dat Jezus geboren zal worden.
Dat is speciaal voor Maria en voor ons allemaal.

Verjaardagen

Morgen, vrijdag 1 december, is Sanne uit groep 4 jarig. Zij wordt 8 jaar. Van harte, Sanne!

Belangrijke data komende periode
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

Januari
Maandag 8
Dinsdag 9
Dinsdag 16
Dinsdag 16
Donderdag 18
Maandag 22
Woensdag 24

8.30 uur Nieuwjaarsreceptie
Hoofdluiscontrole
Oudercommissie Hummelhoes
Activiteitencommissie
Schoonmaakavond
Kleuters vrij
Voorleesontbijt

Groep 1 en 2

Vorige week vrijdag hebben we het boek van Sinterklaas met al onze tekeningen teruggelegd op tafel in
de hoop dat de Sint het boek weer kwam halen. Sinterklaas heeft het boek weer meegenomen en heeft
een briefje voor ons achtergelaten. Hij is heel blij dat we hem zo goed hebben geholpen.
Deze weken zijn we natuurlijk alle woorden rond het Sinterklaasthema aan het oefenen. Deze week komen
de volgende woorden aan bod: veer, pepernoot, letter, speelgoed, kind, boot, pak, wind, boom, lied,
schoorsteen, brief, dak, maan en haard.
Groep 2 heeft het spelletje waar hoor je de klank in het woord geoefend. Waar hoor je de ‘b’ bij het
woord boot? Vooraan, achteraan of in het midden? Vooraan en achteraan ging al best heel goed maar
welke je in het midden hoort is nog best wel een beetje lastig. Groep 1 heeft zinnen bedacht aan de hand
van een gegeven woord, bijvoorbeeld: maak een zin met het woordje piet.
Deze week worden de getallen 2 (groep 1) en 12 (groep 2) aangeleerd.
Dinsdag komt Sinterklaas op school en we zijn druk aan het oefenen voor als hij in de klas komt, we
hebben er zin in!

Groep 3 en 4
We zijn helemaal met het thema Sinterklaas bezig. We knutselen, luisteren naar verhalen, doen de
muziekles over Sinterklaas, doen pietengym en pepernotenbingo. Wat een feest.

Groep 3 is gestart met kern 4. We leren nu de tweetekenklanken zoals ui en de eu. Met rekenen zijn we
bezig met de 10 structuur. De verliefde harten, samen moeten ze 10 zijn.
1
2

9
8

Joehhh! Sommige kinderen hebben de tafel van 5 al opgezegd! Super! Nu de rest nog 
Met taal zijn we gestart met een nieuw thema, namelijk `Onderweg`. We leren woorden als: aankomst,
bestemming, arriveren, omleiding enzovoort. Deze woorden komen ook mee naar huis, zodat jullie ze thuis
kunnen oefenen. De kinderen moeten de betekenis van de woorden kennen.
Groep 5 en 6
Met taal zijn we begonnen met het thema: ”Nacht”. We hebben al nieuwe woorden geleerd zoals: de
nachtbraker, aardedonker, de nachtploeg en slapeloosheid. We gaan leren hoe we een verhaal kunnen
afmaken. Ook gaan we gedichten schrijven. Vandaag krijgen de kinderen de woordenlijst van taal mee naar
huis. Over een paar weken is de toets. De precieze datum wordt nog vermeld.
Gisteren hebben we de tafeltoets gemaakt. De kinderen gaan de resultaten van de vorige keer vergelijken
met die van gisteren. Zo kunnen ze goed zien of ze vooruit zijn gegaan.
Alle kinderen hebben met rekenen een bezoek gebracht aan de Dorpswinkel. Er kwamen allerlei
vaardigheden aan bod, zoals gewichten optellen, rekenen met geld en producten sorteren.
De vrijwilliger van de Dorpswinkel helpt hen bij de opdrachten. Ze vinden het erg leuk.
Sinterklaas 5 december: denkt iedereen aan de surprise en een gedicht? Sommige kinderen zijn er al druk
mee bezig. Spannend hoor!

Groep 7 en 8
Met rekenen zijn we in groep 7 begonnen met kommagetallen. Ook leren we van breuken kommagetallen
maken. In groep 8 hebben we geleerd de breuken gelijknamig te maken om ze op te tellen.
De woorden van taal zijn mee naar huis gegaan en de datum voor de toets staat gepland. Begin op tijd
genoeg met het leren van de woorden. We willen graag allemaal een voldoende halen op de taaltoets!
Woordenschat helpt de kinderen bij het begrijpend lezen.
Kinderen van groep 7 moeten eiland 5 hebben gehaald. Stimuleer en motiveer om je kind om te blijven
typen. Het is een vaardigheid die alleen maar kan worden gehaald door het veel te doen. Oftewel veel
type kilometers maken.

Nieuwsbrief 13 verschijnt donderdag 7 december.

