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

FIERS presentatiedagen

Volgende week 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 voor de inloopmomenten kan deze week. De lijsten hangen bij de lokalen.

Pannenkoekendag vrijdag 16 maart
Vrijdag 16 maart gaat het Pannenkoekenrestaurant in het
Dorpshuis open.
We zijn heel ambitieus begonnen te roepen dat iedereen dan kan
komen, maar nu WA-at-WORK het beter bekeken heeft, zullen we
toch echt met een reserveringssysteem moeten gaan werken en
vol = vol…
Mochten er veel gezinnen wel willen komen en het restaurant is vol, dan gaan we kijken of we later dit
schooljaar het restaurant nog een keer open doen. Per shift kunnen we 40 mensen bedienen.
Reserveren kan vanaf morgenvroeg, vrijdag 9 maart, op de lijst in de hal van de school. De oudere
kinderen mogen dit ook zelf invullen met toestemming van hun ouders.
We werken vrijdag 16 maart met twee shifts en serveren alleen pannenkoeken naturel.
* Van 16.45 uur tot 17.30 uur
* Van 18.00 uur tot 18.45 uur
De prijzen zijn:
* Pannenkoek naturel 50 cent
* Drinken 25 cent
* Toetje 50 cent
Iedere tafel krijgt een kaartje waarop geschreven wordt hoeveel er wordt gegeten en gedronken. Dat kan
worden afgerekend bij de uitgang van het restaurant.

Schoolvoetbal woensdag 11 april

Voor woensdagmiddag 11 april hebben we nog een scheidsrechter nodig.
Wie wil en kan die middag?

Koningsspelen naar woensdag 25 april

Voor de Koningsspelen gaan we dit jaar naar het Ermerstrand! De kinderen van groep 1 t/m 4 gaan spelen
in Dol-fijn en de kinderen van groep 5 t/m 8 gaan stoere andere activiteiten doen. Meer informatie volgt.
Door een fout van het Ermerstrand kunnen we niet op vrijdag 20 april, de officiële dag van de
Koninggsspelen terecht. Wij gaan de Koningsspelen woensdag 25 april vieren. Graag even aanpassen op de
kalender. Meer informatie volgt, want we hebben wel vervoer nodig!

Vlog!
In de kinderraad is het idee naar voren gekomen om als school
youtube-filmpjes te plaatsen. Onder leiding van Geert en Milan
zijn we aan het vloggen geslagen.
Het eerste filmpje staat bijna online! Volgende week komt de link
in de nieuwsbrief.

Lezen groep 3 met ouders
Vanmorgen hebben we van 8.30 uur tot 8.45 uur voor het eerst gelezen met ouders van kinderen uit groep
3. Fijn dat er zoveel ouders waren. Aangevuld met stagiaires, kon iedereen lekker lezen.
We kijken iedere dinsdag- en donderdagmorgen hoeveel hulp er is en verdelen de kinderen over de lezers.
In de groep is duidelijk gezegd dat jouw vader of moeder er niet iedere keer hoeft te zijn. Het zou leuk
zijn als er iedere week van ieder kind minimaal één keer iemand is, maar wat niet lukt, lukt niet.
Op deze manier lezen met groep 3 is een experiment. We kijken hoe het gaat en hoe lang we ermee door
gaan. Dit ook in overleg met de ouders.

Bijbelse geschiedenis

Week 11: 12/03 - 16/03
Wie begrijpt dit?
Marcus 9: 2-29 en Marcus 10: 13-16
Rondom Jezus gebeuren dingen die niemand kan begrijpen. Bovenop een berg verschijnen twee mensen van
vroeger: Mozes en Elia. De stem van God klinkt uit de hemel. Het is niet erg als je dat niet allemaal kunt
begrijpen. Jezus zet de kinderen vooraan: Het koninkrijk van God ontvang je als een kind.

Verjaardagen

Woensdag 14 maart is Brandon uit groep 3 jarig. Hij wordt 7 jaar. Van harte!

Belangrijke data komende periode
Maart
Maandag 12
Donderdag 15
Vrijdag 16
Dinsdag 20
Zondag 25
Dinsdag 27
Donderdag 29

Open dag, inloopmoment 8.30 uur – 10.00 uur
Open dag, inloopmoment 8.30 uur – 10.00 uur
Pannenkoekendag WA-at-WORK
Oudercommissie Hummelhoes
Voorjaarsconcert met Breibergers
Schoolfotograaf
Paasviering en -maaltijd. Alle kinderen om 13.30 uur vrij.

April
Maandag 2
Dinsdag 3
Donderdag 5
Maandag 9
Dinsdag 10
Woensdag 11

Tweede paasdag, iedereen vrij
Studiedag, alle kinderen vrij
Theoretisch verkeersexamen 7/8
Informatieve ouderavond
Voorstelling groep 5/6
Schoolvoetbaltoernooi

Groep 1 en 2
Na een heerlijke week vakantie zijn we deze week begonnen met een nieuw thema. Het nieuwe thema is:
boven en onder de grond. Deze week bekijken we vooral welke dieren er onder de grond leven. Het verhaal
van: ‘Over een kleine mol die wil weten wie er op zijn kop gepoept heeft’ hebben we gehoord en we hebben
een liedje van ‘Molletje’ aangeleerd.
Molletje
Onder de grond, onder de grond,
daar woont de mol in zijn jasje van bont.
Graaft er een gang, tien meter lang,
zand op zijn snuitje en zand op zijn wang.
Molletje kan bijna niet zien;
dat is toch gevaarlijk misschien.
Molletje, straks stoot je je kop,
zet voortaan altijd je bril maar op.
De volgende woorden oefenen we deze week: het hol, de mol, de molshoop, de worm, het konijn, de egel, de
gang, de mier, de muis en het graven.
Deze week leren we de getallen 10 (groep 1) en 20 (groep 2)
Vrijdag 9 en 16 maart zal juf Tanja een cursus volgen over de woordenschatontwikkeling bij jonge
kinderen. Op deze vrijdagen zal juf Antonette voor de groep staan.

Groep 3 en 4

De portfoliogesprekken zijn weer achter de rug. Het waren waardevolle gesprekken. Ouders bedankt!
Groep 3 is bezig met het leren van woorden met sch, ng van ring en deze week de `nk` van bank. Dat is
voor sommige kinderen best even lastig. Vergeet u thuis niet te lezen?
Ook zijn we deze week gestart met het project: `Samen beter leren lezen`. Leuk om te zien hoe
enthousiast iedereen was! Er waren al heel wat ouders aanwezig. Hopelijk kunnen de volgende keer (elke
dinsdag en donderdag) nog meer ouders.

Groep 4 heeft de tafel van 3 mee naar huis gekregen, dus er kan weer hard geoefend worden! De meeste
kinderen hebben de tafels van 1,2,5 en 10 al gehaald. SUPER! Toch zijn er ook nog kinderen die ze nog
moeten halen. Ouders wilt u hier ook alert op zijn en thuis gaan oefenen? Als de tafels niet worden
beheersd, is een achterstand op rekenen zo opgelopen. De tafels 1 tot en met 5 leren we in groep 4. In
groep 5 leren we de tafels 6 tot en met 9. In groep 6 komen er al breuken aan de orde en als je dan de
tafels niet beheerst, zijn ze echt heel erg lastig. Dit lijkt nog ver weg, maar daarom is het wel erg fijn
dat alle kinderen van groep 4 de tafels beheersen! Op de deur in de klas hangt een overzicht voor als u
nieuwsgierig bent of u kind alle tafels al heeft of niet.

Groep 5 en 6
Dinsdagmiddag hebben we verkeersles gehad. De drie onderdelen die we met de fiets hebben geoefend
zijn: een noodstop maken, een obstakel ontwijken en daarbij over je schouder kijken en invoegen met de
fiets in een rij. Het was een leerzame les. Verkeerscommissie bedankt!
Met taal beginnen we met een nieuwe thema: “Ondergronds”. Het gaat over mijnbouw, tunnels, grotten en
schuilen voor de oorlog. De kinderen krijgen vandaag de woordenlijst mee naar huis. De toets wordt over
een paar weken gemaakt. De datum komt in een nieuwsbrief.
Groep 5 leert met spelling het komma –s- meervoud. Regel is: meervoud en lange klank aan het eind;
komma-s, behalve bij ee. Voorbeelden: panda’s, euro’s, kiwi’s en paraplu’s.
Groep 6 leert het cadeauwoord: ik hoor /oo/, maar ik schrijf eau.
Vrijdag 9 maart krijgen de kinderen topo Groningen mee naar huis. Vrijdag 16 maart is de toets.

Groep 7 en 8
Woensdag hebben we een geslaagde middag gehad in de Hofpoort. Anna vertegenwoordigde onze school
voor de voorleeswedstrijd. Voor ons was je duidelijk de winnaar van de middag maar de jury besloot
anders. Toch ben je nog steeds de winnaar van de Willem Alexanderschool! Knap gedaan.
Dinsdag ochtend begonnen we met de Drentse veurlezers. We hebben het verhaal gehoord van Ellert en
Brammert.
Sweja had deze week nog een leuke verassing, ze won 2 bioscoopbonnen. Dit heeft ze gewonnen met een
puzzel op de informatieavond van het Esdal in Oosterhesselen! Leuk!
Morgen gaat groep 7 naar de nieuwe Veste. Groep 8 assisteert in de verschillende groepen. We
vertrekken om half 11 en zijn om 14.00 uur terug. De lunch dus meenemen! Miranda alvast bedankt voor
het rijden.
Alle kinderen van groep 8 hebben deze week het definitieve advies gekregen, we kijken terug op goede
gesprekken die we met elkaar hebben gevoerd.

Nieuwsbrief 24 verschijnt donderdag 15 maart.

