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

Samenvatting ouderavond

In de bijlage bij deze nieuwsbrief zijn de tips voor mediawijs mediagebruik te vinden die inleider
Jan Willem Roseboom heeft gemaild n.a.v. de ouderavond. Hij bedankt de aanwezige ouders en het
team voor hun prettige inbreng tijdens de ouderavond!

Einde schoolfruit

Volgende week is de laatste week dat er schoolfruit wordt bezorgd. Vrijdag 20 april is de laatste dag.
Vanaf dan moet iedereen weer voor z’n eigen pauzehap zorgen, ook op woensdag, donderdag en vrijdag.
In de schoolkring en het team gaan we de schoolfruitactie evalueren.

Schoolfoto’s

Vandaag krijgen de kinderen de inlogkaartjes voor het bestellen van de schoolfoto’s mee naar huis. Vanaf
vandaag geldt ook de actie dat binnen 10 dagen bestellen betekent dat de groepsfoto gratis is.Bestellen
en betalen gaat allemaal digitaal. Voor vragen kan contact opgenomen worden met foto Koch.

Koningsspelen woensdag 25 april
Zoals al eerder vermeld, hebben we de Koningsspelen verplaatst naar woensdag
25 april. Vrijdag 20 april gaan de kinderen de normale schooltijden naar school.
We gaan voor de Koningsspelen 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
kinderpaintballen en highland games spelen. Doe allemaal sportieve kleding aan!
Woensdag 25 april gaan de kinderen gewoon naar binnen. Om 8.30 uur komen we weer naar buiten om de
vlag te hijsen en het Wilhelmus te zingen. Ouders zijn daarbij van harte welkom.
Voor wie mee rijdt naar het Ermerstrand, is er daarna koffie/thee in school.
Het ontbijt ruilen we in voor een tussendoortje als we bij het Ermerstrand zijn. De kinderen hoeven deze
dag geen eten en drinken mee te nemen.

Om 9.00 uur vertrekken de kinderen van groep 5 t/m 8 naar het Ermerstrand. Zij zijn om 12.30 uur, of
iets later, weer terug bij school. Ouders die rijden kunnen tussendoor in Erm blijven, maar er kan ook
gekozen worden om alleen heen of terug te rijden. Vervoer graag via de appgroepen doorgeven.
Om 9.30 uur vertrekken de kinderen van groep 1 t/m 4. Het plan is om rond 11.30 uur weer uit Erm te
vertrekken. Met de ouders die rijden overleggen we over het evt. ophalen van peuters enz. Vervoer graag
via de appgroepen doorgeven.

Youtubelink

Volg onze vlogs vanuit groep 7/8 op ons youtubekanaal!
Vlog Willem-Alexanderschool

https://www.youtube.com/channel/UCLXvk2zqltxGoYrV1iH3y-A

Oproep groep 7/8

Wij sparen kopjes en bordjes. Alles is welkom en alles is bruikbaar. Ook kleine schaaltjes kunnen we
gebruiken. Dit mag van porselein of van glas zijn. Alvast bedankt!

Herhaling: Oproep Schoolkring

Vanaf volgend schooljaar zijn we op zoek naar nieuwe leden voor de schoolkring. De schoolkring is de
klankbordgroep van ouders voor directie en het team. Wie belangstelling heeft, kan dit schooljaar nog één
of meer keren meevergaderen om sfeer te proeven en idee te krijgen van wat het lidmaatschap van de
schoolkring inhoudt. Neem gerust contact op met juf Sandra!

Bijbelse geschiedenis

Week 16: 16/04 - 20/04
Weet wat je doet!
1 Samuel 5, 1 Samuel 6: 1-18 en 1 Samuel 8: 1-22
De Filistijnen hebben de ark van het verbond meegenomen. Ze ontdekken dat het een bijzonder voorwerp
is: Overal waar die ark wordt neergezet, gebeuren vreemde dingen. Een beeld valt om, mensen worden
ziek… Die ark moet maar gauw weer terug, bedenken ze.
Als Samuel oud geworden is, vraagt het volk Israël hem om een koning aan te wijzen. ‘Weet wat je doet’,
zegt Samuel. ‘Een koning brengt je niet alleen geluk.’ Maar het volk wil het toch.

Verjaardagen

Zaterdag 14 april is Nash uit groep 4 jarig. Hij wordt 8 jaar.
Donderdag 19 april is Cheyenne uit groep 5 jarig. Zij wordt 9 jaar.
Van harte gefeliciteerd!

Belangrijke data komende periode
April
Dinsdag 17
Woensdag 18
Donderdag 19
Donderdag 19
Vrijdag 20
Woensdag 25
Donderdag 26
Vrijdag 27
Maandag 30 t/m vrijdag 4 mei

Cito-eindtoets groep 8
Cito-eindtoets groep 8
Cito-eindtoets groep 8
GMR
Geen koningsspelen, normale schooltijden
Koningsspelen
Praktisch verkeersexamen gr. 7/8
Koningsdag, alle kinderen vrij
Meivakantie

Groep 1 en 2

We hebben het boek de: ‘De mooiste moeder’ gelezen. Hierin gaat Anne haar moeder eens lekker
verwennen voor moederdag. Anne heeft een lijstje gemaakt om haar moeder lekker te verwennen zodat ze
de mooiste moeder wordt, dit is gelukt! We hebben het met elkaar erover gehad hoe Anne haar moeder
mooi maakt/verwend en hoe je dat zelf bij je moeder kunt doen.
Misschien heeft u de term Logo-tijd al voorbij horen komen van uw kind. Tijdens Logo krijgen de kinderen
de nieuwe woorden aangeboden. De kinderen zijn erg enthousiast en dat is leuk om te zien. Ook oefenen
ze deze woorden op de iPad via de Logoapp.
Deze week oefenen we de woorden: gelukkig, ongelukkig, smeken, zijn zin krijgen, verwend, verwennen,
met grote ogen, verbaasd-verbazing, wonder, foto, fototoestel, fotograaf, fotoalbum.
Ook wordt deze week de letter f van familie aangeboden.

Groep 3 en 4

De eerste verteltafels en spreekbeurten zijn geweest. Leuk!! Vandaag kijken en luisteren we naar die van
Fay en Sanne. We proberen om een fotootje te maken en in de nieuwsbrief te zetten.
Morgen is meester Jordy weer in groep 3/4 i.v.m. de cursus ‘Klassekids’ van juf Michon.
Met rekenen is groep 3 bezig met de rekendoelenkast. Ze mogen zelf een rekendoel kiezen waar ze
zichzelf nog in willen verbeteren. Bij elk doel is een bakje met materialen aanwezig. De kinderen zetten
hun wasknijper op het bakje, zodat zichtbaar is aan welk doel ze werken. De kids zijn enthousiast.
Groep 4 is bezig met het afnemen van de toets voor rekenen. Verder zijn we voor spelling aan het
herhalen van de verschillende categorieën. We blijven oefenen!

Groep 5 en 6
De resultaten van de taaltoets waren goed. Het is te merken dat de woorden thuis geoefend worden. Top!
Dinsdagmiddag was er een voorstelling van Kunst en Cultuur. Er kwamen nog twee andere scholen kijken.
Samen hebben we genoten van de voorstelling: ”Tour de Gaston”. Een nostalgisch verhaal vol anekdotes
over de Tour de France, over de moed dingen te doen en doorzetten als het even tegen zit.
Groep 5 leert met spelling het hulpwerkwoord en voltooid deelwoord (heeft gezwommen).
Groep 6 oefent het routewoord. Ik hoor de /oe/, maar schrijf de /ou/. Voorbeeld: retourtje, journaal en
douchen.
Vrijdag 13 april maken we de topo toets Overijssel. De kinderen hebben allemaal al een paar keer in de
klas op het notebook geoefend.

Groep 7 en 8
Volgende week heeft groep 8 de CITO eindtoets. Groep 7 werkt dan zelfstandig aan een weekkaart.
Kinderen mogen dat wat extra’s te drinken/eten meenemen.
Met rekenen hebben we het blok vooruit getoetst. Aan de hand hiervan hebben de kinderen hun eigen
doelen bepaald voor dit blok. We proberen dit uit om kinderen meer gemotiveerd te maken voor de
leerstof en zicht te krijgen op hun eigen leerproces. Aan het eind toetsen we weer en kunnen ze zelf zien
of er voldoende vooruitgang is geboekt. Dit is een proef om te zien hoe het de kinderen bevalt maar ook
voor mij als leerkracht. Als school zijn we op deze manier aan het zoeken om te kijken wat past in het
kader van 21ste vaardigheden.
Zoals ook al bovenaan in de nieuwsbrief staat: wij sparen oude kopjes, mokjes, borden en schaaltjes.

Nieuwsbrief 28 verschijnt donderdag 19 april.

