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

Luizencontrole

Afgelopen dinsdag is de luizencontrole geweest. We zijn bijna helemaal luizenvrij. Blijf ook zelf de
kinderen in de gaten houden. Zonder verdere berichten controleren we weer na de voorjaarsvakantie.
Kriebelmoeders: Bedankt voor de controle!

Schoonmaakavond donderdag 18 januari

Donderdagavond 18 januari is de eerste schoonmaakavond van dit schooljaar.
In juli is de tweede. Deze keer verwachten we de ouders van kinderen uit groep 2, 4, 6 en 8. Ouders van
kinderen in even en oneven groepen, kunnen zelf kiezen welke avond ze komen.
Beide avonden komen mag natuurlijk ook!
Ieder kan zich aanmelden bij de leerkracht of de groepsouder van de groep van (één van) zijn/haar
kind(eren). Zij houden in de gaten of er genoeg hulp is.
We beginnen de schoonmaakavond om 19.00 uur en het is de bedoeling om voor 20.30 uur met elkaar een
kop koffie/thee te drinken en dan naar huis te gaan. Graag zelf een emmer en doekje meenemen!

Kleuters maandag 22 januari vrij

I.v.m. een studiedag voor de kleuterjuffen binnen FIERS, zijn ook onze kleuters maandag 22 januari vrij.

Klasse!Orkest

Vandaag zijn we gestart met het klasse!Orkest. We willen de ouders van de kinderen uit groep 5 en 6 hier
graag iets meer over vertellen. Dat doen we donderdagavond 18 januari van 19.00 uur – 19.30 uur in het
lokaal van 5/6.
Daarna zijn er hopelijk wel een paar ouders die nog in bliksemvaart het lokaal willen helpen schoon maken.

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 hebben het orkest geopend met alle kinderen,
maar de kinderen uit groep 5/6 krijgen de
mogelijkheid om een instrument te kiezen.
Dit is een leeninstrument, dat ze later ook mee
naar huis krijgen.

Bijbelse geschiedenis

Week 03: 15/01 - 19/01
Ik weet wie je bent
Marcus 1: 1-8, 14-20 en 21-28
Voordat Jezus zijn werk begonnen is, weet Johannes de Doper al wie hij is. Johannes vertelt over iemand
die na hem komt en groter is dan hijzelf. Later ontdekken meer mensen wie Jezus is: de vissers bij het
meer en ook een man in de synagoge die stemmen in zijn hoofd heeft. ‘Ik weet wel wie je bent!’ roept de
man. Jezus brengt de stemmen in zijn hoofd tot rust.

Verjaardagen
Zondag 14 januari is Djanella uit groep 5 jarig. Zij wordt 8 jaar. Van harte, Djanella!

Belangrijke data komende periode
Januari
Donderdag 11
Dinsdag 16
Dinsdag 16
Donderdag 18
Maandag 22
Woensdag 24

Start Klasse!Orkest
Oudercommissie Hummelhoes
Activiteitencommissie
Schoonmaakavond
Kleuters vrij
Voorleesontbijt

Groep 1 en 2

Na een fijne vakantie zijn we weer van start gegaan. In het nieuwe jaar zijn er gelijk wat veranderingen in
de klas. De groepjes zijn veranderd en sommige kinderen zitten nu in een andere kleur groep.
Ook beginnen we ’s ochtends niet meer in de kring maar aan onze eigen tafel met een spelletje of een
kleurplaat etc. Dit gaan we de komende periode uitproberen, zodat de leerlingen rustig binnen kunnen
komen en gelijk aan de slag kunnen zonder dat ze lang in de kring hoeven te wachten voor we kunnen
beginnen. Als ouder mag u natuurlijk uw kind op weg helpen.
Het thema van de komende periode is Winter.
Samen met Pompom zijn we naar buiten geweest. Waar moesten we aan denken als Pompom mee naar
buiten ging? We hebben ons warm aangekleed met een dikke jas, sjaal, muts en wanten. Van de week lag er
ijs op het plein, de kinderen hebben dat verzameld en een klein beetje mee naar binnen genomen. Zo
ontdekten de kinderen dat het ijs binnen smelt.
Binnen is het ook veel warmer dan buiten. Ook komt er buiten ‘rook’ uit onze mond en binnen niet. Allemaal
leuke proefjes die we zelf hebben gedaan.
Deze week leren we de getallen 5 (groep 1) en 15 (groep 2) aan.

Groep 3 en 4

Na de vakantie zijn we weer lekker begonnen. We moesten meteen weer hard aan het werk en dat ging
best heel erg goed!
Groep 3 is gestart met kern 5. Vandaag hebben we het woordje `riem` geleerd. Verder hebben we
vandaag ook voor het eerst spelling gedaan…. in het echte werkboek. We hebben het `hakwoord` geleerd:
`je schrijft het woord zoals je het hoort.`
Groep 4 heeft gisteren de taaltoets gedaan. Verder zijn we met rekenen bezig met springen op de
getallenlijn. Sprongen van 10 en 1. Van 27 naar 45 springen bijvoorbeeld.
5 kinderen moeten de tafel van 5 nog opzeggen en dan gaan we volgende week beginnen met de tafel van 2!
Deze krijgen de kinderen ook weer mee naar huis. Weer lekker oefenen allemaal! :D

Groep 5 en 6
We zijn deze week weer met frisse moed begonnen. We hebben ook al veel gedaan.
Dinsdag kwam Lieke van de bibliotheek Coevorden ons iets vertellen over het Leesvirus.
Leesvirus is een project waarbij leerlingen boeken lezen, hun mening geven over de boeken en reageren op
elkaars meningen. Elke deelnemende school heeft een set van tien boeken. Er is een Leesvirus-quiz, die 8
weken duurt, met vragen over de boeken, een internet-en of een creatieve opdracht. Op de website
worden de scores bijgehouden. Begin april wordt het project afgesloten met een feestelijke bijeenkomst.

Met taal gaan we het thema “de Nacht” afronden. Op maandag 15 januari maken we de taaltoets.
Misschien is het goed om de woorden thuis nog een keer te oefenen.
Gymnastiek: tot de voorjaarsvakantie is gym op de dinsdag en vrijdag.

Groep 7 en 8
Weer terug van een heerlijke vakantie op Gran Canaria. Fijn om weer terug te zijn en alle verhalen te
horen van de kerstvakantie.
Ook zijn er al kinderen die al naar de open dagen geweest in Emmen. Houd de datums goed in de gaten en
kijk goed rond. Hoe meer je ziet, hoe beter je kunt vergelijken en een goede keuze kunt maken. Dit is een
belangrijke stap voor de toekomst.
Vrijdag moeten de kinderen van groep 7 eiland 10 van typeworld hebben gehaald.
Milan en Jelco zijn afgelopen dinsdagmiddag naar de technieklas geweest op de Picardtschool. Dit is een
initiatief van Fiers om zo de kinderen in aanraking te brengen met techniek. Ze gaan hier dit schooljaar
twee blokken van dinsdagmiddag naar toe.
Attendeer de kinderen erop dat ze thuis ook kunnen inloggen op Rekentuin, Taalzee en Words en birds.
Helemaal als er een week geen huiswerk is, zijn dit goede oefeningen.
Vanuit de kinderraad is de vraag gekomen of de school een youtube-kanaal
kan krijgen. We hebben hiervoor een kunstproject gevolgd en we zijn er
positief over.
Er zijn kinderen die er al ervaring mee hebben.
Het lijkt de kinderen en de juffen goed als de ouders voor alle zekerheid
nog overwegen of de kinderen op de filmpjes mogen komen.
Daarom krijgen de kinderen van groep 7/8 vandaag een briefje mee dat
door hen zelf gemaakt is.
Volgende week gaan we hiermee verder, door met een kleiner groepje erover te vergaderen.

Nieuwsbrief 17 verschijnt donderdag 18 januari

