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

Kleuters maandag 22 januari vrij

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

Aanwezigheid Sandra + groep 7/8 volgende week

Dinsdag 23 januari is Sandra niet op school i.v.m. een cursusdag. Ze is er volgende week op woensdag,
donderdag en vrijdag. Op woensdag en vrijdag geeft ze les aan groep 7/8. De andere dagen is juf Christel
in groep 7/8.

Voorleesontbijt woensdag 24 januari

Aanstaande woensdag 24 januari doen wij mee met het nationaal voorleesontbijt. Het thema van dit jaar
is “Dieren en slapen”. De kinderen mogen daarom in hun pyjama of natuurlijk het liefst in hun dieren onesie
komen. Ook mag hun knuffeldier mee naar school.
De kinderen worden ook dit jaar weer op een unieke wijze voorgelezen. Na het ontbijt gaan we de gewone
schooldag hervatten. Het is dus handig als de kinderen hun pyjama of onesie over hun eigen kleren
aanhebben en deze na het ontbijt uit kunnen doen en in hun tas stoppen.
Voor ontbijt moeten de kinderen een eigen bord, bestek en beker meenemen in een plastic tas. Het is een
klein ontbijtje, dus ga niet met een lege maag naar school. Het wordt vast een hele leuke ochtend waar we
met een goed gevoel op terug kunnen kijken.

Schoonmaakavond vanavond

Vanavond 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. Er hebben zich een paar ouders gemeld, het zou fijn zijn als
er per groep nog één of twee bij komen.
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!

Klasse!Orkest uitleg vanavond

Vanavond is er van 19.00 uur – 19.30 uur een uitleg over het Klasse!Orkest in het lokaal van 5/6.
Daarna zijn er hopelijk wel een paar ouders die nog in bliksemvaart willen helpen schoon maken.

Bijbelse geschiedenis

Week 04: 22/01 - 26/01
Pak mijn hand
Marcus 1: 29-45 en Marcus 2: 1-12
De schoonmoeder van Simon Petrus ligt ziek in bed. Jezus gaat naar haar toe en pakt haar hand vast,
zodat ze beter wordt. Ook een man die een ziekte aan zijn huid heeft, wordt op die manier beter
gemaakt. Later brengen vier mannen hun zieke vriend bij Jezus, door hem via een gat in het dak naar
beneden te laten zakken. Als Jezus hun geloof ziet, is de man genezen.

Verjaardagen

We hebben de komende week geen jarigen in ons midden.

Belangrijke data komende periode
Januari
Donderdag 18
Maandag 22
Woensdag 24

Schoonmaakavond
Kleuters vrij
Voorleesontbijt

Februari
Donderdag 1
Maandag 5
Dinsdag 6
Woensdag 7
Donderdag 8
Dinsdag 13
Woensdag 14
Donderdag 15
Woensdag 21
Vrijdag 23
Maandag 26 t/m vrijdag 2

Maandopening Michon
Project geld/WA-at-WORK
Brandweer, ontruiming
GMR
Kinderraad
Schoolkring
Voorstelling groep 7/8
15.00 uur Verkeerscommissie
Ledenraad Fiers
Activiteit WA-at-WORK
Voorjaarsvakantie

Groep 1 en 2
Het thema winter leeft volop in de klas. Het boek ‘Kikker in de kou’ staat dit
thema centraal.
Met behulp van het boek spelen de kinderen het verhaal na bij de verteltafel.
(dit is de zandtafel)
Ook hebben de kinderen in de gymzaal een winterpantomime gespeeld. Hierbij
moesten de kinderen de woorden uit het verhaal uitbeelden, dit konden ze al erg
goed!
Deze week oefenen we de woorden: de schaats, de sneeuwpop, uitglijden, thermometer, ijskoud, de
sneeuwschuiver, sneeuwballen gooien, de ijspegel, de pinguïn, de ijsbeer, de Eskimo, de iglo, het vogelhuis,
smelten, vriezen, bevroren, dooien, de temperatuur.
Ook leren we de getallen 6 (groep 1) en 16 (groep 2) aan.
De letter w van winter hebben we geleerd. We hebben al veel woorden bedacht met de letter w.

Groep 3 en 4

Alle kinderen in groep 3/4 hebben de smaak te pakken. We werken erg hard en doen dan ook erg veel!
Willen de ouders van groep 4 nog even denken aan de schoonmaakavond? Vele handen maken licht werk. 
Groep 3 heeft er een werkboek van spelling bij gekregen en het was best wel even wennen om al zoveel
woorden zelf op te schrijven. Toch gaat dit erg goed. We oefenen elke dag! Denkt u ook nog even aan het
thuis oefenen van het lezen van de woordlijsten?
Groep 4 is met spelling aan het oefenen met het klankgroepenwoord. Eén van de moeilijkste categorieën
die aan de orde komen in groep 4. Hieronder even een voorbeeldje, maar begrijpt u het nou niet helemaal,
vraag u kind er eens naar!

Lopen: klankgroep is –loo, laatste klank is een -oo, dat is een lange klank, dus dan gaat er eentje
naar de gang. Lopen schrijf ik met één o.
Klappen: klankgroep is –kla, laatste klank is een -a, dat is een korte klank, dus er komt er eentje
bij. Klappen schrijf ik met twee p`s.
Verder is de tafel van 2 mee naar huis gegaan…. Wilt u nog eens oefenen? Het zou mooi zijn als we
allemaal een sticker konden plakken!

Groep 5 en 6
Met taal zijn we met het nieuwe thema “geld” begonnen. De kinderen krijgen vandaag de woordenlijst mee
naar huis om de woorden te oefenen. De toets is pas over een paar weken. De datum wordt vermeld in een
nieuwsbrief.
Vanmiddag hebben de kinderen kennis gemaakt met de muziekinstrumenten. Met elkaar muziek maken
brengt veel plezier. Het doel is om over een poosje een klein concert te geven.
Vrijdag krijgen de kinderen de oefenbladen van Topowereld mee
naar huis. We leren alle provincies van Nederland.
Voor groep 6 is het een herhaling. Op school oefenen de kinderen
tijdens de lessen van Topondernemers.
Er zijn allerlei oefeningen op de computer om topo te leren. De toets
is op vrijdag 26 januari.

Groep 7 en 8
We zijn met elkaar aan het oriënteren op een afscheidsmusical.
Deze week hebben we een presentatie gehad van twee oud-leerlingen: Megan en Tjarda. Deze meiden
hebben vol enthousiasme verteld over hun school. Hartelijk dank daarvoor!
Deze week is het formulier mee gegaan: hoe doe je een boekbespreking. Als de kinderen een geschikt
boek hebben, wel even laten checken op school, mogen ze zelf aangeven wanneer ze de boekbespreking
willen houden.
Vandaag krijgen de kinderen topo mee als huiswerk. We maken de toetsen op papier. Schijffouten tellen
als een halve punt.
We hebben deze week de Cito toetsen rekenen en wiskunde, spelling-niet werkwoorden en woordenschat
gemaakt.
Deze dagen werken we met een takenkaart zodat we niet op elkaar hoeven te wachten maar zelfstandig
verder kunnen werken. Complimenten voor de kinderen hoe geconcentreerd ze hebben gewerkt!

Nieuwsbrief 18 verschijnt donderdag 25 januari.

