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

Welkom!

Afgelopen maandag is Evert-Jan vier jaar geworden. Hij gaat nu écht bij ons naar school. We heten hem
en zijn vader en moeder van harte welkom. We wensen je een fijne Willem-Alexandertijd.

Schoolhandbaltoernooi komende zaterdag

Komende zaterdag, 17 februari, doen we met een team van groep 7/8 mee aan het handbaltoernooi in
Oosterhesselen. Juf Christel en juf Sandra zijn de coaches. De eerste wedstrijd spelen we om 12.15 uur.
De prijsuitreiking is om 14.45 uur. Supporters zijn van harte welkom in de sporthal!

Afsluiting project ‘geld’ donderdag 22 februari

Donderdag 22 februari van 11.30 uur – 12.00 uur sluiten we dit project af in het Dorpshuis.
Alle groepen verzorgen een presentatie. Iedereen is welkom.

Briefjes portfoliogesprekken

Morgen krijgen de oudste kinderen de briefjes met de uitnodigingen voor de portfoliogesprekken op
dinsdag 6 en woensdag 7 maart mee naar huis.

Peutergym
Morgen begint het peuter gymmen.
Alle peuters van 2,5 tot 4 jaar zijn van harte welkom.
Peutergym is op vrijdag 16 en 23 februari, vrijdag 9, 16 en 23
maart.

Schoolbieb voor thuis
De kinderen mogen na de voorjaarsvakantie een boek uitzoeken om dit thuis te lezen. Dit is voor de
kinderen van groep 1 tot en met 8. Dit doen we op dinsdagmiddag. Als het boek uit is, of verkeerd gekozen
kan het dinsdag erop weer worden geruild. Graag ervoor zorgen dat het boek mee kan in een geschikte tas.
We proberen dit tot aan de zomervakantie.

Ouderportaal open
Binnenkort zetten we het ouderportaal van
Parnassys open. Als alles verloopt zoals gedacht,
dan krijgt één van beide ouders een mail met
inloggegevens.
In eerste instantie zijn dan alleen de
adresgegevens enz. te zien en te controleren.
We zullen dit in de appgroepen nog een keer
aankondigen.
Bij de portfoliogesprekken zullen de leerkrachten vragen of iedereen de inloggegevens voor het
ouderportaal heeft ontvangen.

Schoolvoetbaltoernooi woensdag 11 april

Wij doen dit jaar weer mee aan het schoolvoetbaltoernooi. We hebben een 7-tal voor de jongens, deze
spelen in Dalerveen op sportpark de Hoop van ongeveer 15.00 uur tot 17.00 uur.
Het 7-tal van de jongens bestaat uit: Geert, Jelco, Wilco, Lars, Milan, Stan, Jelmer, Kay en Thijs.
Ook hebben we een 7-tal voor de meisjes, deze spelen op sportpark ’t Grootveld in Dalen van ongeveer
15.00 uur tot en met 18.00 uur. Het 7-tal van de meisjes bestaat uit: Tess, Marin, Marit, Anna, Jaley,
Sweja en Romee.
Voor die middag hebben we twee scheidsrechters nodig, voor Dalen en Dalerveen. Daarnaast zou ik willen
vragen wie de jongens en/of de meisjes willen trainen? En natuurlijk hebben de teams een coach nodig. Dit
kan ook dezelfde persoon zijn als je die middag er bij kunt zijn. Miranda en Carla hebben aangegeven de
jongens wel te willen coachen. Graag hoor ik wie dit wil doen.
Ken je iemand die wel scheidsrechter wil zijn maar zit niet meer op school, schroom dan niet om te vragen!
Alsvast dank voor de medewerking.

Bijbelse geschiedenis
Week 8/9: 19/02 - 23/02 of 26/02 - 02/03
Sta op!
Marcus 5: 21-43
De dochter van Jaïrus is erg ziek. Hij vraagt Jezus om hulp, maar onderweg komt er een vrouw die ook
ziek is. Nadat deze vrouw genezen is, krijgt Jaïrus bericht: Zijn dochter is gestorven. Jezus gaat toch
naar haar toe en pakt haar hand vast. ‘Sta op!’ zegt hij.

Verjaardagen
Woensdag 21 februari is Minke uit groep 4 jarig. Zij wordt 7 jaar. Van harte gefeliciteerd!

Belangrijke data komende periode
Februari
Zaterdag 17
Donderdag 22
Maandag 26 t/m vrijdag 2 maar

Schoolhandbaltoernooi
Afsluiting project Geld 11.30 uur
Voorjaarsvakantie

Maart
Maandag 5
Dinsdag 6
Dinsdag 6
Woensdag 7
Woensdag 7

Deze week verkeersles 5/6
Luizencontrole
Portfoliogesprekken
Voorleeswedstrijd
Portfoliogesprekken

Groep 1 en 2

De huishoek is veranderd in ‘het cijferwinkeltje’. De kinderen kunnen alles kopen wat te maken heeft met
cijfers. De kinderen oefenen met het betalen bij de kassa, de een is een caissière en de andere spelen de
klant.
Deze week oefenen we de volgende woorden: kopen, boodschappen doen, afrekenen, kosten, goedkoop,
duur, euro, kassabon, winkelen, nieuw, cent, rondkijken, pakken, alles, niks, inpakken en apart.
Deze week oefenen we de letter g van geld.

Groep 3 en 4

Thuis lezen:
Niet alleen in groep 3 is het thuis lezen erg belangrijk, maar ook in groep 4. Wil iedereen weer lekker een
leesboek erbij pakken en flink gaan lezen?
Tafels:
Denkt groep 4 nog even aan de tafel van 2? En de tafel van 5 als je die nog niet hebt gehaald. Op de deur
in de klas hangt een overzicht, zodat u even kunt zien of uw kind de tafel wel of niet heeft gehaald.
VLL Diploma`s + woordlijsten:
Groep 3 heeft kern 6 afgesloten. De meeste kinderen hebben hun diploma! SUPER!
Sommige kinderen mogen hem volgende week nog een keer over doen, om zo toch een diploma te behalen.
Dit is natuurlijk wel erg jammer, dus oefen de woordlijsten elke dag even. Kleine moeite, maar wat hebben
de kinderen daar veel gemak van. Niet alleen in groep 3, maar straks ook in groep 4. Het is toch de basis!

Geld:
We zijn in de klas aan het werken en knutselen over geld. Ook zijn we stiekem iets aan het oefenen voor
de afsluiting…. U komt toch wel kijken?
Afsluiting blok rekenen:
Volgende week sluiten we blok 3 af met een toets en dan beginnen we al weer met blok 4!

Groep 5 en 6
Vandaag krijgen de kinderen het muziekinstrument mee naar huis. Het is de bedoeling dat ze ook gaan
oefenen. Het schoonmaken van het instrument is erg belangrijk. Vandaag hebben de kinderen geleerd hoe
dat moet. Veel plezier met het luisteren naar de eerste geleerde noten!
De topo van Friesland gaat vandaag mee. Vrijdag 23 februari maken ze de toets.
Met het thema geld leerden we deze week of het geld echt is of nep. Hoe kun je dat zien?
De kinderen gingen aan de slag met het tekenen van briefgeld.

Groep 7 en 8
Zaterdag hebben we het handbaltoernooi in Oosterhesselen. De eerste wedstrijd spelen we om 12.15 uur.
De prijsuitreiking is om 14.45 uur. Carla, Carola en Miranda willen wel rijden. We vertrekken om 11.15 uur
bij school. Wie van de ouders wil de shirtjes wassen?
Meester Niek heeft ons klaargestoomd voor de wedstrijden, we hopen daarom op een sportief resultaat.
Van een aantal ouders heb ik al gehoord dat ze willen helpen bij de musical, heb je het nog niet
doorgegeven laat het me dan even weten!
Dinsdag hebben we voorlichting gehad voor de Drentse Kinderjury. De boeken mogen daarvan ook mee
naar huis. De topo toets is meegegeven.

Nieuwsbrief 22 verschijnt donderdag 22 februari.

