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

Kerstviering woensdag 20 december

Woensdag 20 december is het kerstfeest in school.
Alle oudste kinderen hebben een groene, persoonlijke uitnodiging
mee gekregen. Als iemand deze niet heeft, laat het dan weten.
De vertrektijd staat er namelijk op.
De kinderen eten woensdag de 20e om 17.00 uur samen op school.

Schaatsen vrijdagmorgen 22 december

Vrijdagmorgen 22 december is de schaatsbaan in Coevorden afgehuurd voor de Willem-Alexanderschool!
We hebben dit aan FIERS te danken.
Alle kinderen van groep 5 t/m 8 gaan mee, de kinderen van groep 3/4 mogen kiezen. Voor kinderen die niet
willen of kunnen schaatsen, is er bij de schaatsbaan niets te doen. Vandaar dat we groep 1/2 op school
laten, samen met de kinderen uit groep 3/4, die ook liever op school willen blijven.
Voor de kinderen die willen schaatsen, zijn er daar schaatsen te leen. Het kan zijn dat er niet van alle
maten genoeg paren zijn, maar dan kunnen we onderling ruilen. Eigen schaatsen meenemen mag niet omdat
het een speciale baan is.
Wij hebben als team zin om daar met kinderen en ouders naar toe te gaan om de kerstvakantie 'in te
luiden'. MAAR: Dit kan alleen doorgaan als er genoeg vervoer is.
We vertrekken om 9.15 uur bij school. De baan is tot 11.30 uur gehuurd, maar het kan zijn dat we iets
eerder terug gaan. Dat zullen we ter plekke bekijken en overleggen.
Voor ‘Koek en Zopie’ op de ijsbaan wordt gezorgd. De kinderen die naar de schaatsbaan gaan, hoeven deze
morgen geen eten en drinken mee te nemen.
De oproep voor vervoer wordt later vandaag via de appgroepen gedaan.

Klasse!Orkest
Donderdag 11 januari gaan we van start met het
Klasse!Orkest.
Als school hebben we de subsidie voor de
muziekimpuls en daardoor werken we nauw samen
met de Breibergers.
Agnes Snippe, dirigent van Moremusic, gaat het
Klasse!Orkest begeleiden.
We openen het orkest met alle kinderen, maar
donderdag 11 januari krijgen de kinderen uit groep
5/6 de mogelijkheid om een instrument te kiezen.
Dit is een leeninstrument, dat ze later ook mee
naar huis krijgen.
Deze kinderen en hun ouders krijgen daarover nog
meer informatie.

Gemeenteraadsverkiezingen, een persoonlijk bericht van juf Sandra
Binnenkort wordt het meer algemeen bekend: In maart ga ik meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen
voor de gemeente Coevorden. Als nr. 3 op de lijst van het CDA ga ik proberen me ook via de gemeentelijke
politiek o.a. in te zetten voor ‘Kansen voor alle kinderen’. Het onderdeel “Efficiënte jeugdhulp en
armoedebestrijding” is mijn speerpunt in de campagne.

Bijbelse geschiedenis

Week 51: 18/12 - 22/12
Een lied uit de hemel
Lucas 2: 1-20 en Johannes 1: 1-18
Jezus wordt geboren in Betlehem. Herders in het veld horen een bijzonder lied en gaan op weg. In de
bovenbouw lezen we ook uit Johannes 1, waarin bezongen wordt dat het licht in de wereld gekomen is.

Verjaardagen

We hebben de komende week geen jarigen in ons midden.

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

’s Avonds kerstviering
Schaatsen voor groep 5 t/m 8 en wie wil van groep 3/4
Iedereen om 12 uur vrij
Kerstvakantie

Januari
Maandag 8
Dinsdag 9
Donderdag 11
Dinsdag 16
Dinsdag 16
Donderdag 18
Maandag 22
Woensdag 24

8.30 uur Nieuwjaarsreceptie
Hoofdluiscontrole
Start Klasse!Orkest
Oudercommissie Hummelhoes
Activiteitencommissie
Schoonmaakavond
Kleuters vrij
Voorleesontbijt

Groep 1 en 2

We zijn heel druk aan het werk met het thema Kerst. We hebben het met elkaar gepraat over wat hoort
er allemaal bij Kerst?
Deze week oefenen we de woorden: kerstboom, lichtjes, kerstbal, ster, piek, slinger, kerstkrans, klok,
kaars, engel, ezel, os, kameel, Jozef, Maria, Jezus, kribbe, de stal, drie koningen, Bethlehem.
Ook oefenen we heel druk voor de kerstviering!
De huishoek is veranderd in een restaurant. De ober neemt de bestelling op, de kok maakt het eten voor
de twee gasten.
Ook zijn we heel druk bezig met de kerstwerkjes, zoals een kerstster vouwen en een kerstboom knippen.
De glitters zullen u vast al wel opgevallen zijn ;-)
Deze week herhalen we de cijfers 3 en 13.

Groep 3 en 4

Inmiddels zijn we helemaal in de kerststemming. Verhalen, werkbladen, de klas is mooi versierd en we
knutselen over de kerst.
Op donderdagmiddag zijn de groepen 3 en 4 gesplitst. Groep 3 krijgt dan les van juf Michon en groep 4
van juf Tanja. Zo hebben de juffen extra tijd om specifieke dingen aan te bieden en is er wat meer
individuele aandacht.
Zo is groep 3 erg druk met lezen en het oefenen met woorden schrijven (dictee). En is groep 4 bezig met
Leesparade. Beiden groepen zijn ook bezig met spelletjes van Met Sprongen Vooruit.
Dit zijn allemaal rekenspelletjes. We leren nu alle spelletjes aan in de individuele groepen, zodat ze daar
ook gebruik van kunnen maken in de combinatieklas.

Groep 5 en 6
De kinderen zijn bezig met het oefenen van de kerstliedjes en het versieren van de klas.
Ze mogen een glazen potje meenemen. Het potje gaan we versieren en er komt een lichtje in.
Vrijdag 15 december maken de kinderen een toets van alle tafels die ze geleerd hebben. We gaan kijken
hoeveel we vooruit zijn gegaan.
Met spelling leren de kinderen woorden met 3 categorieën. Ook leren beide groepen het bijvoeglijk
naamwoord. Voor groep 5 zijn dat woorden als: mooie, grote en blauwe. Voor groep 6 zijn het woorden als:
Zeeuwse, Belgische en Romeinse.
Met taal werken we nog steeds aan het thema “Nacht”. Na de kerstvakantie maken we de toets. Datum
volgt nog. De woorden blijven oefenen, ook in de vakantie.
Als laatste wensen we de kinderen die ziek zijn veel beterschap!

Groep 7 en 8
Vandaag hebben we de taaltoets gemaakt. We ronden het thema flits af voor de kerstvakantie.
Ook met rekenen ronden we blok 2 af. De toets maken we volgende week.
Woensdag 20 december het werkstuk inleveren, zodat je huiswerkvrij in de kerstvakantie bent!
Eiland 7 voor volgende week. In de vakantie doen we ook gewoon elke week een eiland.
We zijn aan het oefenen voor het kerstfeest.
Met spelling oefenen we leenwoorden deze zijn lastig: champignons, croissant, cake, placemat.
We hebben in groep 8 de bepaling van plaats en tijd herhaald.

Nieuwsbrief 14 verschijnt donderdag 21 december.

