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

Afsluitingen thema’s

De komende periode hebben we een thema-afsluiting en de presentatiedagen (inloopochtenden).
We hebben daar een combinatie van gemaakt, zodat er een paar wijzigingen zijn t.o.v. de informatie
op de kalender.
Donderdag 22 februari is om 11.30 uur de afsluiting van het thema ‘geld’ in het Dorpshuis.
De actie op vrijdag 23 februari gaat niet door. Dat gaan we doen op vrijdag 16 maart, tijdens de
pannenkoekendag. Dan toveren we het Dorpshuis om tot pannenkoekenrestaurant. In het restaurant
mogen alle gezinnen ’s avonds, tegen een kleine vergoeding, komen eten. Meer informatie daarover volgt.
De afsluiting van het project Bijen blijft op 14 juni, maar dan bedenken we een andere vorm dan een
afsluiting in het Dorpshuis. Daarop komen we t.z.t. terug.

Staken woensdag 14 februari

In de pers wordt erover gesproken dat er woensdag 14 februari in het Noorden van het land gestaakt
gaat worden in het basisonderwijs. Wij hebben vanuit FIERS nog niet gehoord wat het standpunt is.
Ook hebben we er in het team nog niet over gesproken. Zodra er meer bekend is, laten we het weten.

Bijbelse geschiedenis
Week 05: 29/01 - 02/02
Mag dat wel?
Marcus 2: 13-17, 23-28 en 3: 1-6
Jezus doet dingen die niet volgens de regels zijn. Hij eet met tollenaars en zondaars, op sabbat plukken
zijn leerlingen graan en in de synagoge maakt hij iemand beter. Mag dat allemaal wel? Jezus vertelt dat
het leven voor God het allerbelangrijkst is.

Verjaardagen

Maandag 29 januari zijn Stan uit groep 8 en Kay uit groep 6 jarig. Stan wordt 11 jaar en Kay 10. Dinsdag
30 januari is Sweja uit groep 8 jarig. Zij wordt 12 jaar. Van harte gefeliciteerd!

Belangrijke data komende periode
Februari
Donderdag 1
Maandag 5
Dinsdag 6
Woensdag 7
Donderdag 8
Dinsdag 13
Woensdag 14
Donderdag 15
Woensdag 21
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
Voorjaarsvakantie

Groep 1 en 2

Gisteren hebben we een gezellig voorleesontbijt gehad, de kinderen werden in groepjes voorgelezen en
daarna hebben we lekker ontbeten in de eigen klas. De kinderen hadden mooie pyjama’s aan een leuke
knuffel bij zich.
Deze week hebben wij het vooral over de dieren in de winter gehad. Hoe kunnen de dieren eten in de
winter, als het bijvoorbeeld sneeuwt of vriest? Waar zijn de dieren in de winter?
De werkjes van deze week hebben hier ook mee te maken. De kinderen rijgen een pindaketting voor de
vogels en ze knippen en plakken een vogelhuisje van stroken papier.
Deze week leren we de getallen 7 (groep 1) en 17 (groep 2) aan.
Veter strikken is nog best wel heel lastig, daarom hebben wij deze week onze eerste veterstrik les gehad.
Wilt u thuis ook oefen met veters strikken zodat de kinderen flink kunnen oefenen en het straks ook zelf
kunnen?

Groep 3 en 4

Ook in groep 3/4 was het voorleesontbijt een succes. Er hing een gezellige sfeer in de klas en dat is fijn!
Verder zijn we druk bezig met toetsen. Cito`s, maar groep 3 heeft ook afsluiting van de kern gehad. De
diploma`s zijn mee naar huis gegaan. We starten vandaag met kern 6!
Met groep 4 zijn we aan het springen op de getallenlijn. Deze week leren we dat we ook achteruit kunnen
springen (min - sommen). Verder zijn we nog bezig met de tafel van 2. We gaan er vanuit als je de tafel
van 5 nog niet hebt gehaald, dat je hem nog wel komt opzeggen bij juf.

We hebben op woensdag, donderdag en vrijdag altijd schoolfruit. Wilt u voor de zekerheid wel iets in de
tas stoppen? Er komen vreemde fruitsoorten voorbij zoals, grapefruit of er is 1 meloen voor 2 groepen.
Schoolfruit is vooral om de kinderen kennis te laten maken met de verschillende soorten groente en fruit.
Als u kind het niet op eet in de klas, neemt die het fruit mee naar huis.

Groep 5 en 6
Het voorleesontbijt was erg gezellig. Eerst samen een prentenboek lezen en daarna ontbijten in de klas.
De kinderen zijn druk aan het oefenen met topo. Morgen ( vrijdag 26 januari) maken ze de toets.
Met topondernemers is ook een technisch onderdeel: toptechneut. Hier leren kinderen technische
vaardigheden. De fiets van Jelmer stond in de klas. De onderdelen en de werking werden besproken.
Daarna gingen de kinderen aan de slag met het maken van een tekening van de fiets. Het werden prachtige
resultaten.
Bijna alle Cito toetsen zijn gemaakt. De kinderen zijn getoetst op spelling, rekenen, begrijpend lezen en
woordenschat.
Met taal hebben we geleerd hoe een verhaal is opgebouwd. De inleiding, de kern en het slot. Daarna
hebben we zelf korte verhaaltjes geschreven. Ook leerden we deze week nieuwe woorden over het thema
geld. Woorden zoals: het budget, blut, de knip, overmaken, gierig en krenterig.

Groep 7 en 8
We zijn bijna klaar met het maken van de CITO toetsen. De toetsen van groep 8 geven ons info voor het
definitieve schooladvies. De toetsen van groep 7 nemen we mee in de plaatsingswijzer. Aan het einde van
dit schooljaar krijgen de kinderen van groep 7 een voorlopig advies.
De open dagen op de scholen worden goed bezocht. Dat is goed om te horen.
Met taal zijn we begonnen met een nieuw thema: Helden. In dit thema ontmoeten de kinderen bekende en
onbekende mensen die respect verdienen omdat zij zich opofferen voor anderen. Als eindproduct
schrijven de kinderen een held die zij willen voordragen als Held van het jaar. Ze presenteren hun held
met een zelfgeschreven ode.
De kinderen hebben huiswerk meegekregen voor Topo en de woorden van het thema helden.

Nieuwsbrief 19 verschijnt donderdag 1 februari.

