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

Donderdag 29 maart geen nieuwsbrief!

I.v.m. de kortere week volgende week, komt er donderdag 29 maart geen nieuwsbrief uit.

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.

Schoolfotograaf dinsdag 27 maart

Dinsdag 27 maart komt de schoolfotograaf. Het advies is om de kinderen kleurrijke kleding aan te doen,
maar niet fluoriscerend. Meteen om 8.30 uur mogen de kinderen met hun jongere broertjes en zusjes op
de foto. Ook van de broertjes en zusjes die op school zitten, worden foto’s gemaakt. Dat geldt alleen als
daarmee alle kinderen uit een gezin op de foto komen.
Er worden ook individuele en groepsfoto’s gemaakt. Ook de afscheidsfoto van groep 8 wordt deze dag
gemaakt.
Het lezen van groep 3 gaat deze dag niet door.

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.

Vrij rond Pasen

De kinderen zijn donderdag 29 maart om 13.30 uur vrij. Daarna ook de vrijdag, maandag 2 april en
dinsdag 3 april. Dinsdag 3 april is een studiedag voor het team.

Ouderavond maandag 9 april






Hoe lang mag mijn kind op de tablet?
Wat zijn goede apps?
Wanneer geef ik mijn kind een smartphone?
Zal ik meekijken op de telefoon van mijn kind?
Hoe ga ik om met cyberpesten?

Maandagavond 9 april organiseren we een ouderavond met als thema mediaopvoeding. Dit doen we in samenwerking met bureau jeugd en media.
Een aparte uitnodiging volgt, maar houd deze avond vrij!

Op herhaling: 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!

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. Opgeven
kan tot donderdag 29 maart.

Bijbelse geschiedenis

Week 13: 26/03 - 30/03
Een nieuw begin
Marcus 14: 32-52, 15: 1-15 en 16: 1-8
In het verhaal van de eerste week zei Jezus tegen de dochter van Jaïrus: Sta op! Deze week horen we
hoe Jezus zelf sterft. Maar ook bij hem klinkt een stem: ‘Sta op!’ Het graf is leeg. God maakt een nieuw
begin.
Week 14: 03/04 - 06/04
Ik luister
1 Samuel 1 en 1 Samuel 2: 1-26
God luistert naar mensen, zelfs als ze heel zachtjes bidden. Dat ontdekt Hanna die in de tempel haar
verdriet voor de Heer neerlegt. Dat het voor mensen soms moeilijk is om te luisteren, blijkt uit het
verhaal over de zonen van Eli. Hun vader is priester, maar zij doen verkeerde dingen.

Verjaardagen

Donderdag 29 maart is Dominique uit groep 8 jarig. Zij wordt 12 jaar.
Dinsdag 3 april is Fay uit groep 8 jarig. Zij wordt 12 jaar.
Donderdag 5 april is Anna uit groep 8 jarig. Zij wordt 12 jaar.
Van harte gefeliciteerd, bijna 12-jarige dames!

Belangrijke data komende periode
Maart
Zondag 25
Dinsdag 27
Donderdag 29

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
Door de cursus die ik gevolgd heb werken we in de klas nu met mooie woordkaarten. Deze hangen
zichtbaar in de klas en we oefenen elke week nieuwe woorden die bij elkaar horen. Een keer in de twee
weken wordt er een praatplaat besproken.

Deze week oefenen we de woorden: de aarde, het zaadje, zaaien, uitkomen, groeien, de bloembol, de
bloempot, het regenwater, jong, oud, moeten, mogen, nodig hebben.
De kinderen hebben deze week zelf zaadjes gezaaid in een potje en gaan deze verzorgen. We hopen
natuurlijk dat de zaadjes snel zullen uitkomen.
We hebben een nieuw liedje geleerd:

Er liggen bolletjes in de grond
Te slapen te slapen
Er liggen bolletjes in de grond
Overal in’t rond
Wakker worden, wakker worden
Alle vogeltjes zingen
Alle vogeltjes fluiten
Zet de bloempjes buiten

Groep 3 en 4

De klas is al helemaal in de lentesfeer. Nu het weer nog ;)
Groep 3 leert het woordje `licht`deze week. Het is nieuw voor de kinderen dat `ch` samen als een `g`
klinkt. Verder zijn we met rekenen aan het geld rekenen. En veel aan het oefenen met de sommen onder
de 10. 2+5=7, 3+2=5
3 kinderen uit groep 4 hebben de tafel van 3 al opgezegd! Op school oefenen we nog even hard deze week.
Hopelijk thuis ook! Wilt u verder nog even aandacht besteden aan het lezen?

Groep 5 en 6
Het concert komt dichterbij! Vandaag hebben we geoefend hoe we als orkest binnenkomen, gaan zitten en
het instrument op de juiste plek klaarleggen. Natuurlijk hoort daar ook het oefenen van de buiging bij om
het applaus te ontvangen.
We hebben er heel veel zin in.
Met rekenen is groep 5 druk met het oefenen van de keersommen. Groep 6 leert breuken. Welk deel is op
en welk deel is nog vol?
De kinderen hebben met taal in groepjes gediscussieerd over verschillende stellingen. Het doel was dat ze
erop letten dat iedereen een beurt krijgt om zijn of haar mening te geven. Dat ging al heel goed.
Er hebben zich nog geen ouders opgegeven om te rijden naar Sleen op 4 april. Wie wil rijden?
Leesvirusfeest-Sleen. Vertrek 10.00 uur. We zijn terug rond 12.00 uur.

Groep 7 en 8
Met topondernemers werken we aan het thema: oorlog en vrede. De kinderen hebben in tweetallen
gewerkt om bekende namen uit de Tweede Wereldoorlog te presenteren. Aan de orde kwamen: Winston
Churchill, Adolf Hitler, Koningin Wilhelmina, Hannie Schaft, Montgomery, Roosevelt en Stalin.
Aan de hand van de presentaties hebben we de toets gemaakt. We werken nu individueel verder aan Anne
Frank.
Voor de pasen geef ik een lijst mee aan de kinderen met kleding die we nog nodig hebben voor de musical.
Groep 7 denk aan typeworld; vrijdag is eiland 20 aan de beurt………!!
De kinderen zijn met pasen huiswerkvrij.
Nieuwsbrief 26 verschijnt donderdag 5 april.

