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

Pannenkoekendag vrijdag 16 maart

Morgen is het pannenkoekendag! De reserveringen in het restaurant zijn gemaakt, het is net niet helemaal
vol, dat is voor ons helemaal goed. Er kunnen nu geen reserveringen meer bij.
De peuters gaan tussen de middag pannenkoeken eten met hun opa’s en oma’s.
De kinderen en ouders die helpen, bedanken we daar alvast voor. We gaan er iets gezelligs van maken.

Voorjaarsconcert zondag 25 maart
Zondag 25 maart is het voorjaarsconcert van ons
Klasse!orkest met de breibergers. Het is van
11.30 uur tot 13.00 uur in het Dorpshuis.
Iedereen is welkom!
De kinderen van groep 5/6 hebben een aparte
uitnodiging mee naar huis gekregen.

Pasen donderdag 29 maart

Donderdag 29 maart vieren wij Pasen op school. Dit doen wij door een gezamenlijke viering,
paasactiviteiten en een paaslunch. Voor de paaslunch willen we vragen of alle kinderen hun eigen bordje,
beker en bestek (en eventueel een ei) in een plastic tasje mee willen nemen naar school.
Alle kinderen zijn deze dag om 13.30 uur vrij. Ook de kinderen van groep 1/2.

Beleeftuin: Hulp gevraagd!

Als het weer het toe laat, dan gaan we weer aan de slag in de Beleeftuin. Vanuit school regelt juf Janny
dit samen met Bert Kleine. Het zou fijn zijn als er meer hulp bij kwam. Wie kan en wil op dinsdagmiddag
een uurtje helpen? We horen het graag!

Inleveren boeken

De kinderen mogen vanaf deze week ook boeken mee naar huis nemen uit de Bieb op school. Deze boeken
mogen één week thuis blijven. Inleveren iedere keer op dinsdag.

Bestemmingen schoolreis

De schoolreisjes zijn dit jaar op maandag 2 juli, dat staat ook op de kalender.
De kinderen van groep 1 t/m 4 gaan naar de Flierefluiter in Raalte.
De kinderen van groep 5 t/m 8 gaan naar Duinenzathe in Appelscha.
Meer informatie volgt later, maar dan weet iedereen de bestemmingen i.v.m. uitstapjes die misschien zelf
al gemaakt worden in het voorjaar.

Peuters vanaf 2 jaar naar het Hummelhoes

Peuters mogen m.i.v. maart vanaf 2 jaar naar het Hummelhoes. SKKC heeft het beleid daarvoor gewijzigd.
Mochten er ouders van kinderen zijn die meer informatie willen over het Hummelhoes, dan zijn ze van
harte welkom! Ze kunnen contact opnemen met Sandra via school.

FREERUNNING: Gratis!

Onderaan deze nieuwsbrief is meer informatie te vinden over een clinic freerunning. Deze wordt gratis
aangeboden door DIO in samenwerking met de school. Het is voor jeugd vanaf groep 7 en ouder.

Op herhaling: Schoolvoetbal woensdag 11 april

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

Op herhaling: 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!

Bijbelse geschiedenis

Week 12: 19/03 - 23/03
Waar hoop je op?
Marcus 10: 17-27, 46-52 en Marcus 11: 1-10
Een man vraagt aan Jezus wat hij moet doen om met God te kunnen leven. Het antwoord is niet wat hij
gehoopt had: ‘Verkoop alles wat je hebt en geef het geld aan de armen.’ Bartimeüs roept het uit als Jezus
voorbij komt. Jezus vraagt hem: ‘Wat wil je dat ik voor je doe? Waar hoop je op?’ Bij de poorten van
Jeruzalem zwaaien de mensen met palmtakken en ze juichen Jezus toe. Waar hopen zij op?

Verjaardagen

We hebben de komende week geen jarigen in ons midden.

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

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

De kinderen hebben dinsdag een boek uit de bibliotheek meegekregen. Dit boek hebben de kinderen zelf
uitgezocht. De kinderen kunnen dit boek dan thuis lezen en bekijken. Het is de bedoeling dat de kinderen
dinsdag het boek weer mee naar school nemen en kunnen ze een nieuw boek uit de bibliotheek lenen.
In de klas wordt er hard gewerkt aan het thema boven en onder de grond. In de klas hebben we een
doorzichtige bak met grond staan. Hierin mogen de kinderen grond scheppen en dit gaan onderzoeken.
Wat is er in de grond allemaal te vinden? De kinderen gebruiken er een vergrootglas bij om alles goed te
kunnen bekijken.
De volgende woorden worden deze week aangeleerd: weinig, veel, heel erg, een heleboel, eraf, eraf halen,
erbij, erbij doen, rekenen, marmot, das, egel, beer, vos, pieren steken, dassenburcht, insect, snorhaar,
slak, slakkenhuis en piepen.
We herhalen alle cijfers 1 t/m 10 (groep 1) en 1 t/m 20 (groep 2).

Groep 3 en 4

De kinderen hebben dinsdag een boek uit de bibliotheek meegekregen. Dit boek hebben de kinderen zelf
uitgezocht. De kinderen kunnen dit boek dan thuis lezen en bekijken. Het is de bedoeling dat de kinderen
dinsdag het boek weer mee naar school nemen en kunnen ze een nieuw boek uit de bibliotheek lenen.
Afgelopen week hebben er ouders in de klas mee mogen kijken. Leuk dat jullie er waren!
Verder zijn we met groep 3 steeds moeilijkere woorden aan het lezen. We hebben het woordje bank
geleerd. –NK. Verder hebben we het met spelling over –eer-oor-eur woorden.
In groep 4 zijn we met rekenen druk met springen op de getallenlijn en de tafels. Met spelling hebben we
het nu over woorden waarin 2 categorieën naar voren komen.

Groep 5 en 6
Morgen hebben de kinderen de toets van Groningen. Misschien kunnen de ouders nog even helpen.
Het leesvirusfeest van het leesproject is op woensdag 4 april in Sleen. We vertrekken om 10.00 uur en
zijn rond 12.00 uur terug. Welke ouders willen rijden? Opgeven kan bij juf Marijke.
De komende tijd gaan de kinderen van groep 5 de tafel van 9 oefenen. Groep 6 herhaalt alle tafels.
Met topondernemers werken over het thema “Oorlog en Vrede”. Het gaat niet alleen over het leger, maar
ook over pesten, de politie en dieren die ruzie maken.
De kinderen hebben de opdracht om thuis een passend krantenknipsel te zoeken. Deze gebruiken we bij
het project.

Groep 7 en 8
We zijn begonnen met het oefenen van de muscical. Het is de bedoeling dat de kinderen iedere dag hun
script bij zich hebben. Wilt u thuis ook eens helpen met het inoefenen van de tekst. Het is natuurlijk de
bedoeling dat we het zonder boekje gaan doen!
Vrijdag is eiland 19 aan de beurt voor Typeworld; het einde is in zicht. Drie kinderen hebben het
typediploma al: Bodyll, Tess en Geert.
Met taal oefenen we met het meewerkend voorwerp en het werkwoordelijk gezegde.
Volgende week hebben we dinsdag de taaltoets en donderdag topo.
Nieuwsbrief 25 verschijnt donderdag 22 maart.

