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

Stacey is geboren!

Afgelopen dinsdag, 30 januari,
hebben Dean en Giovanni een zusje gekregen!
Gelukkig is alles goed met mama, papa, de broers en de kleine Stacey.
Van harte gefeliciteerd en we wensen jullie veel geluk met z’n vijven!

Mocht de staking doorgaan, dan gaan wij staken woensdag 14 februari

Op dit moment is nog niet zeker of de staking op woensdag 14 februari door gaat. Als dat wel zo is, blijft
de Willem-Alexanderschool gesloten. De peuterspeelzaal is die morgen wel open.
Alhoewel de leerkrachten de stakingsdag niet uitbetaald krijgen, hebben we toch besloten wel te gaan
staken. Er is daadwerkelijk nog niets veranderd m.b.t. de stakingseisen en dan vinden we het vreemd om
met eerdere stakingen wel mee te doen en nu niet meer.
Zodra er duidelijkheid is, laten we het weten. Dat kan zijn via de appgroepen of via de nieuwsbrief.

Project Geld

Maandag 5 februari begint het schoolbrede project ‘geld’. Donderdag 22 februari van 11.30 uur – 12.00
uur sluiten we dit project af in het Dorpshuis. Iedereen is welkom.

Een brandweerman op school dinsdag 6 februari

Dinsdag 6 februari komt er een brandweerman op school om in alle groepen uitleg te geven over
brandpreventie. We gaan dan ’s middags ook een ontruimingsoefening doen.

Bijbelse geschiedenis

Week 06: 05/02 - 09/02
Het groeit zomaar
Marcus 3: 13-19, 4: 1-20 en 4: 26-34
Jezus wijst twaalf leerlingen aan die hem kunnen helpen. Hij vertelt over de zaaier die overal zaad zaait,
op de ene plek groeit het beter dan de andere. Hij vergelijkt het koninkrijk van God met een
mosterdzaadje: dat lijkt misschien klein, maar het wordt een grote plant waarin de vogels kunnen schuilen.

Verjaardagen

Dinsdag 6 februari is Delano uit groep 6 jarig. Hij wordt 10 jaar. Woensdag 7 februari is Hajo uit groep 1
jarig. Hij wordt 5 jaar. Donderdag 8 februari is Sanne uit groep 4 jarig.
Zij wordt 8 jaar. Van harte gefeliciteerd alvast, allemaal!

Belangrijke data komende periode
Februari
Maandag 5
Dinsdag 6
Woensdag 7
Donderdag 8
Dinsdag 13
Donderdag 15
Woensdag 21
Maandag 26 t/m vrijdag 2

Project geld/WA-at-WORK
Brandweer, ontruiming
GMR
Kinderraad
Schoolkring
15.00 uur Verkeerscommissie
Ledenraad Fiers
Voorjaarsvakantie

Groep 1 en 2

Dit is de laatste week van het thema winter. Deze week werken we vooral over de kleding in de winter. De
huishoek is omgetoverd tot een winkel. De kinderen kunnen daar de kleren sorteren op koude/warme
kleren, jongens/meisjes kleren of op maat. De kinderen kunnen ook de kleren passen en kopen. Zo wordt
er ook geoefend met het aankleden en sommige kinderen proberen al om de veters te strikken van de
schoenen.
We hebben het volgende versje geleerd:
Er was eens een mannetje, dat was niet wijs.
Hij bouwde zijn huisje op het ijs.
’t begon te dooien, ’t hield op met vriezen.
Toen moest het mannetje zijn huis verliezen.
De boekjes van Cito zijn bijna allemaal klaar, de kinderen hebben hard gewerkt!
Deze week leren we de letter e van eskimo.
De getallen 8 (groep 1) en 18 (groep 2) zijn deze week aangeboden.

Groep 3 en 4
In groep 3 leren we allemaal dieren met moeilijke letters. Geit, uil, pauw en duif. Maar dit gaat al best wel
goed. Denkt u nog even aan het lezen van de woordlijsten?
In groep 4 hebben we het luchtversje geleerd. Een opzegversje met allemaal woorden met –cht erin.
Sippe Simon heeft weer pech.
ach, het is zo`n lekker joch.
Draait zich om en, och, niet huilen
Sippe Simon, lach nou toch.

Groep 5 en 6
Met Nieuwsbegrip (begrijpend lezen) hebben de kinderen vragen leren stellen over de tekst. Daarna
moesten ze de vraag beantwoorden. Ook hebben ze een tijdbalk ingevuld. Door goed de tekst te lezen vind
je de juiste volgorde.
Met spelling heeft groep 5 het verkleinwoord met – etje geleerd. Bijvoorbeeld: gummetje, dingetje en
tonnetje. Groep 6 leerde het caféwoord ( paté, saté en privé).
Vandaag krijgen beide groepen topo van Drenthe mee naar huis. De toets is op vrijdag 9 februari.
Het is handig om elke dag een paar plaatsen of gebieden te leren. De grote plaatsen hebben een rode vorm.
Bij de kleine plaatsen staat alleen het nummer. Het zou fijn zijn als de ouders de kinderen een beetje
helpen met leren.
Maandag starten we met het thema: “geld”. Munten uit anderen landen zijn welkom. Ook oude Nederlandse
munten en briefgeld zijn welkom.

Groep 7 en 8
De kinderen hebben weer een nieuwe topo toets meegekregen. Voor deze toets hebben ze twee weken.
Volgende week donderdag is de taal toets.
Voor a.s. vrijdag moeten de kinderen van groep 7 voor typeword eiland 13 afhebben. De meeste kinderen
liggen goed op schema. Help en stimuleer uw kinderen daar waar nodig. Geef vaste tijden aan wanneer ze
moeten gaan typen. Het onder de knie krijgen van het typen vraagt doorzettingsvermogen. Er zullen veel
typekilometers gemaakt moeten worden om het diploma te kunnen behalen.
17 februari hebben we het handbaltoernooi in Oosterhesselen. In de app zal ik binnenkort vragen wie er
wil rijden en wie de kleding wil wassen. Ook is het misschien leuk als er wat foto’s worden gemaakt.
Ook doen we weer mee met het schoolvoetbaltoernooi. Dit is op woensdagmiddag 11 april.
In de app zal ik tzt vragen wie grensrechter/ scheidsrechter en/of trainer wil zijn.

De musical is naar volle tevredenheid van de kinderen van groep 7 en 8 gekozen. Zodra deze binnen is gaan
de kinderen zelf bekijken voor welke rol ze zich geschikt achten. Het enthousiasme is er al wel!
Maandag beginnen met het project geld. In dorpswinkel hebben de kinderen de opdracht gekregen om de
boodschappen voor het kamp te kopen. Ze moeten eerst een schatting maken en vervolgens in een word
document de boodschappen en de kosten verantwoorden. In de klas hebben we hier al een begin mee
gemaakt. De tweetallen zijn door mij gekozen.

Nieuwsbrief 20 verschijnt donderdag 8 februari.

