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

Bedanken activiteitencommissie

De gezellige periode in december is ook een drukke tijd voor onze activiteitencommissie. Mede aan hen is
het te danken dat we echt een supergeslaagd Sinterklaasfeest hebben gehad. En nu maken we ons op voor
Kerst. Alle leden van de AC en ieder die verder heeft geholpen of nog helpt: Onze dank is groot!

Staken dinsdag 12 december gaat door

Dinsdag 12 december gaat de staking door. De school is gesloten en de leerkrachten gaan zich melden bij
de stakingsactie in Hoogeveen.
Het Hummelhoes is dinsdag 12 december wel open. Juf Sandra is als achterwacht ook op school.
De school biedt geen mogelijkheid voor opvang.

Kerstviering woensdag 20 december

Woensdag 20 december is het kerstfeest in school.

De oudste kinderen krijgen vandaag een persoonlijke uitnodiging mee.
Deze graag goed doornemen, dan gaat het vast lukken met de organisatie.

Bijbelse geschiedenis

Week 50: 11/12 - 15/12
Het is begonnen
Lucas 1: 57-80 en Matteüs 1: 18-25
Zacharias kon niet meer praten nadat de engel hem het bijzondere nieuws had verteld. Maar als Johannes
geboren is, zingt Zacharias het uit van blijdschap. Als Jozef hoort dat Maria een kind verwacht, weet hij
niet goed wat hij moet doen. Kan hij maar beter weggaan bij Maria? In de nacht komt er een engel bij
hem. De engel vertelt dat Jezus geboren zal worden en dat Jozef samen met Maria voor hem zal zorgen.

Verjaardagen

Morgen, vrijdag 8 december, is Sam uit groep 3 jarig. Hij wordt 6 jaar. Van harte, Sam!

Belangrijke data komende periode
December
Dinsdag 12
Woensdag 20
Vrijdag 22
Maandag 25 t/m vrijdag 5 jan.

Stakingsdag, school gesloten
’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

Wat hebben we een leuk Sinterklaasfeest gehad. Sinterklaas kwam ook nog met zijn Pieten in de klas, we
hebben voor hun gezongen en gedanst. Alle kinderen waren lief geweest en mochten een mooi cadeau in de
Schatkamer van Sinterklaas uitzoeken. Alle werkjes van Sinterklaas zijn al mee naar huis gekomen.
Deze week gaan we rustig beginnen met het thema Kerst, volgende week zullen we hier volop mee aan de
slag gaan. Deze week wordt de letter k aangeboden van Kerst. De lettermuur mag weer gevuld worden met
spulletjes van de letter k.
Deze week leren we de getallen 3 (groep 1) en 13 (groep 2) aan.

Groep 3 en 4

Wat hebben we een leuk Sinterklaasfeest achter de rug. Iedereen heeft een mooi cadeau gekregen en
heerlijke pepernoten gegeten! Nu op naar de kerst! 
Gouden lijst:
Om de paar weken hangt er iemand anders in de gouden lijst. Gisteren stond Liz even in het zonnetje in de
klas. Alle kinderen mogen dan positieve punten, karaktereigenschappen of lieve woorden over iemand
zeggen. Nieuwsgierig? Hij hangt in de hal!
Groep 3:
We hebben deze week het woordje tak en hut geleerd. De kinderen lezen nu al hele verhalen. Knap hoor!
Met schrijven hebben we vorige week de letter `d` geleerd. Voor sommigen was het best lastig om met de
`d`eerst het bolletje te maken en dan pas de stok. Ook worden de `b` en de `d` soms omgekeerd. Daar
zijn we druk mee aan het oefenen.

Groep 4:
We merken aan de kinderen dat de tafel van 5 wordt geoefend, maar hij is bij veel kinderen nog niet
helemaal goed. Ze moeten de tafel in volgorde op kunnen zeggen, dat lukt vaak wel. De tafels door elkaar
en met een snel tempo is lastig. Echt een leerklusje. Hopelijk lukt het na de drukke Sinterklaasperiode,
want na de kerstvakantie komt de tafel van 2 aan de beurt.

Groep 5 en 6
Het Sinterklaasfeest was gezellig. Iedereen werd verrast met een mooie surprise en leuke cadeautjes.
Er was echt werk van gemaakt. Top!
We hebben vanmiddag de eerste kerststerren gemaakt en opgehangen. Nu gaan we druk bezig met het
oefenen voor kerst.
Met spelling leert groep 5 het bijvoeglijk naamwoord ( het grote huis, het stenen huis).
Groep 6 herhaalt het taxi woord. Ik hoor/ks/, maar ik schrijf de x. Ook wordt het uw-rijtje herhaald.
Bijvoorbeeld: schuw, ruw, zwaluw en sluw. Vaak schrijven de kinderen de /ieuw/.
Met verkeer leren we de borden. We leren dat we moeten letten op de vorm en kleur. Ook komen de
voorrangsregels aan bod. Dat is best nog wel lastig.
De tafels blijven we herhalen. Woensdag 13 december doen we opnieuw een toets. We kijken of we
onszelf kunnen verbeteren. Groep 5 leert de tafels 6 en 7. Groep 6 de tafels van 8 en 9.
Vrijdag 14 december maken we een toets van alle aangeboden tafels. We gaan samen de resultaten
bespreken.

Groep 7 en 8
Wat hebben we een leuk Sinterklaasfeest met elkaar gevierd. Nu op weg naar kerst. De kaarsen branden
al in de ochtend, luisteren naar de verhalen en zingen het projectlied.
Met Engels zijn we woorden aan het leren rondom de departement store.
Het huiswerk is vandaag meegegeven, rekenen voor groep 7 en 8. Volgende week de taaltoets, begin op
tijd!
Volgende week eiland 6 voor typeworld. Ook in de kerstvakantie typen we door. Frequent oefenen is
belangrijk. Zo komen we steeds een stapje dichter bij het typediploma.
Denk aan het werkstuk!
Kunnen alle kinderen een kleine eierdoos meenemen, we gaan een kerststalletje knutselen.
Als iemand nog vilt heeft liggen en niet meer gebruikt, is dat van harte welkom. Ook graag allemaal een
grote glazen, schone, zonder etiket, pot meenemen.

Nieuwsbrief 14 verschijnt donderdag 14 december.

