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

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.

Voorjaarsvakantie

Van maandag 26 februari t/m vrijdag 2 maart is het voorjaarsvakantie. Maandag 5 maart gaan we weer
van start.

Portfoliogesprekken
De uitnodigingen voor de portfoliogesprekken in de eerste week na de voorjaarsvakantie zijn vorige week
mee gegeven.

Vragenlijst voor- en naschoolse opvang

Bij de portfoliogesprekken zullen de leerkrachten van de oudste kinderen een vragenlijst voor voor- en
naschoolse opvang meegeven. Graag horen we van zoveel mogelijk ouders of er behoefte is aan voor- en
naschoolse opvang.

Ouderportaal open
De mailtjes met inloggegevens voor het
ouderportaal zijn afgelopen dinsdag verstuurd.
Mochten er vragen zijn, laat het weten!
Bij de portfoliogesprekken zullen de leerkrachten
vragen of het inloggen is gelukt.

Gymopleiding juf Tanja

Juf Tanja volgt nu het laatste blok van de gymopleiding. Daarom gaat juf Tanja na de vakantie op de
dinsdag om 12:45 – 13:30 uur gymles aan groep 7/8 geven. Groep 5/6 krijgt na de vakantie weer de gymles
van de vakdocent. Als juf Tanja de gymles aan groep 7/8 geeft, zal juf Christel bij groep 1/2 zijn. Tijdens
de gymles kunnen er stukjes van de les gefilmd worden zodat deze beelden op de opleiding kunnen worden
besproken. Dit wordt dus alleen gebruikt voor de gymopleiding.

FIERS presentatiedagen - pannenkoekendag

In de tweede week na de voorjaarsvakantie zijn de FIERS presentatiedagen. Voor ons zijn dat de
inloopmomenten op maandag (groep 1 t/m 6), dinsdag (groep 7/8) en donderdag (groep 1 t/m 8) en de
Pannenkoekendag op vrijdag 16 maart. Inschrijven kan in de week na de voorjaarsvakantie. Dan volgt ook
meer informatie over de Pannenkoekendag. De peuters vieren deze dag overdag en aan het eind van de
middag gaat het restaurant open, waar gezinnen kunnen reserveren.

KIKA
Dit jaar sparen we nog een keer voor KIKA. De beren en de spaarpotten staan nog steeds in de klassen.
Denken jullie er aan iedere week een klein bedrag mee te nemen? De vrijdag is hier schoolbreed een vaste
dag voor.

Bijbelse geschiedenis
Week 10: 05/03 - 09/03
Ik help je wel
Marcus 6: 30-52 en Marcus 7: 31-37
Vijf broden en twee vissen zijn genoeg voor heel veel mensen. Als de leerlingen later in een storm op het
meer zijn, komt Jezus over het water naar hen toe. En een dove man wordt door Jezus beter gemaakt.
Drie verhalen waarin Jezus tegen mensen zegt: ‘Ik help je wel.’

Verjaardagen

Maandag 26 februari is Melody uit groep 5 jarig. Zij wordt 10 jaar.
Zaterdag 3 maart is Dean uit groep 3 jarig. Zij wordt 7 jaar.
Dinsdag 6 maart is Wilco uit groep 8 jarig. Hij wordt 12 jaar.
Woensdag 7 maart is Lorenzo uit groep 2 jarig. Hij wordt 5 jaar.
Van harte gefeliciteerd!

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

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

Deze week is alweer de laatste week dat wij over het ‘Cijferwinkeltje’ werken. Oma Blom is de baas van de
winkel maar heeft de afgelopen weken veel hulp van de kinderen gehad. De leerlingen hebben geholpen om
de voorraad te sorteren en te tellen. Ook was er een ondeugend cijfertje dat zich steeds verstopte, wij
hebben op foto’s bekeken waar het cijfertje steeds verstopt zat. Later hebben de leerlingen in tweetallen
dit spelletje samen gespeeld.
Eén keer in de twee weken hebben de kleuters op dinsdag Engelse les. Deze week zijn we met een nieuw
thema gestart. Het nieuwe thema gaat over familie. De kinderen hebben met de woorden als familie,
vader, moeder, broer, zus, opa en oma kennis gemaakt.
Deze week leren we de getallen 9 (groep 1) en 19 (groep 2) aan.
De leerlingen hebben op vier verschillende manier de letter g van geld geoefend. De leerlingen hebben een
regenboogletter g gemaakt, de letter g gekleid, de letter g geschreven in scheerschuim en op een
verfzakje.

Groep 3 en 4
Na de vakantie starten we met groep 3 met `samen beter leren lezen`. Dit is een project dat kinderen en
ouders samen doorlopen. De bedoeling is dat ouders die de kinderen naar school brengen nog even een
kwartiertje langer blijven om te lezen met je eigen kind. Kinderen waarvan de ouders niet kunnen, kunnen
aansluiten bij een andere ouder. Alle kinderen van groep 3 krijgen een stickerkaart en als ze goed hebben
gelezen, mag er een sticker geplakt worden.
Het zou mooi zijn dat u dus nog eventjes na het brengen blijft, zodat het leesniveau van alle kinderen
omhoog kan gaan! Wij rekenen op zoveel mogelijk ouders van groep 3! 
Groep 4 is begonnen met een nieuw hoofdstuk van rekenen en taal. Het nieuwe thema van taal heet:
`Nodig`. We gaan bijvoorbeeld leren wat het verschil is tussen onnodig, broodnodig en nodig.
Met rekenen hebben we het over de tafels, optellen en aftrekken op de getallenlijn, meetkundig inzicht
bevorderen, meten met een liniaal in cm, geldrekenen en tijd (analoog en digitaal, uren, halve uren en
kwartieren).

Groep 5 en 6
De gymlessen voor groep 5/6 zullen na de voorjaarsvakantie op maandag en vrijdag zijn. Meester Niek
geeft ons dan weer gym.
Muziek: enthousiaste verhalen gehoord van kinderen die thuis oefenen op het instrument. Het schijnt
zelfs zo te zijn dat ouders ook oefenen! Erg leuk.
Met rekenen is blok 3 afgerond. We zijn begonnen met het volgende blok. Groep 5 leert veel over liter en
centiliter. Groep 6 begint met de breuken. Een deel is herhaling en er komen breuken die wat lastiger zijn.
Ook met spelling beginnen we met een nieuw blok. Groep 5 leert het centwoord. Je hoort de /s/, maar je
schrijft de /c/. Groep 6 herhaalt de verkleinwoorden op aatje, ootje en uutje. Ook komen de
verkleinwoorden op /nkje/ aan bod, zoals haring-harinkje.
Het nieuwe thema van Topondernemers start na de voorjaarsvakantie. Het thema is: oorlog en vrede.
Dan wensen we iedereen een fijne voorjaarsvakantie en lekker blijven blaozen!

Groep 7 en 8
We zijn bezig met het project Drentse Kinderjury, de kinderen mogen de boeken ook mee naar huis.
Met taal zijn we begonnen met een nieuw thema: buitenissig. De woorden gaan na de vakantie mee.
Groep 7 denk aan het typen!
Voor iedereen een hele fijne vakantie!

Nieuwsbrief 23 verschijnt donderdag 8 maart.

