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

Koningsspelen woensdag 25 april
We gaan woensdag 25 april 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.
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.

Vakantie en vrij

Vrijdag 27 april is het Koningsdag en is er geen school. De week daarna hebben we meivakantie. Maandag
7 mei, dinsdag 8 mei en woensdag 9 mei gaan we naar school. Donderdag 10 mei en vrijdag 11 mei zijn vrije
dagen i.v.m. Hemelvaart.

Beleeftuin

Na de meivakantie gaan we weer aan de slag in de Beleeftuin! Om iedereen alvast een
beetje aan het werk te zetten, krijgen de kinderen volgende week donderdag
zonnebloempitten mee naar huis. Wie kweekt de hoogste zonnebloem? Dat zullen we
na de zomervakantie zien! Mochten er toch ouders zijn die vanaf de meivakantie (af
en toe) willen helpen op dinsdagmiddag, dan zouden we daar heel blij mee zijn!

Bijbelse geschiedenis

Week 17: 23/04 - 26/04
Ik weet het niet
1 Samuel 9: 1 - 10: 1
Wat voor koning zal het worden, die over Israël gaat regeren? Het eerste dat we van hem horen is dat hij
op zoek is. Een zekere Saul zoekt ezelinnen. Uiteindelijk komt hij bij Samuel terecht, die hem zalft als de
nieuwe koning.

Verjaardagen

Dinsdag 24 april is Shannon uit groep 7 jarig. Zij wordt 11 jaar.
Donderdag 26 april is juf Tanja jarig. Zij viert haar verjaardag later dit schooljaar met de groep.
Van harte gefeliciteerd, allebei!

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

Geen koningsspelen, normale schooltijden
Koningsspelen
Praktisch verkeersexamen gr. 7/8
Koningsdag, alle kinderen vrij
Meivakantie

Mei
Maandag 7
Dinsdag 8
Dinsdag 8
Woensdag 9
Donderdag 10
Vrijdag 11

Naar school
Naar school
Luizencontrole
Naar school
Hemelvaartsdag
Vrije dag

Groep 1 en 2

Het thema ‘familie’ is in volle gang. We bekijken wie er nu eigenlijk bij onze familie horen. Is elke familie
hetzelfde? De kinderen hebben deze week hun eigen huis geknutseld en gekeken wat en wie daarbij horen.
De woorden die we deze week aanleren zijn: ontbijt, lunch, avondeten, tussendoortje, tafeldekken,
tafelkleed, servetje, bestek, vork, lepel, mes, bord, schotel, kop, kom, servies, pan, deksel, koekenpan,
bakken, koken.
Vanmorgen zijn wij bij een boerderij in Gees geweest om bij de biggetjes te kijken. Dit was erg leuk, de
kinderen mochten bij de biggetjes in het hok, ze vasthouden en aaien. Ouders die mee hebben gereden
hartstikke bedankt!!
Vorige week hebben we het Nederlandse lied: ‘Familievinger’ gezongen en deze week tijdens de Engelse les
hebben we dit lied in het Engels gezongen. De kinderen konden dit in het Engels al goed meezingen.
Ook is er deze week een begin gemaakt met het thema ‘Koningsdag’. Het lied ‘Fitlala’ voor de koningspelen
wordt geoefend in de klas en er worden werkjes gemaakt rond Koningsdag.

Vrijdag nemen we afscheid van juf Aniek. Juf Aniek heeft drie weken bij ons in de klas geholpen en dat
vonden we erg gezellig. Bedankt voor je hulp juf Aniek.

Groep 3 en 4

We hebben met rekenen allemaal de toets van blok 4 gemaakt. Volgende week starten we met blok 5. De
doelen van het blok hangen voorin de klas. Als u het leuk vindt, kunt u ze even bekijken.
Groep 3 werkt wanneer ze klaar zijn met rekenen uit de doelenkast. Hierin zitten doelen, waaraan ze nog
moeten of kunnen werken. Per doel zijn een aantal spelletjes uit de methode `Met Sprongen
Vooruit`uitgekozen of kunnen ze op een leuke manier aan het doel werken.
De tafels van 1, 2, 3 en 5 moeten voor de meivakantie afgerond zijn! Hopelijk vindt u nog even een
momentje om te oefenen. Vooral de tafel van 3 moeten nog door heel veel kinderen opgezegd worden,
maar ook de tafel van 2 en 5 hebben nog niet alle kinderen. (Op de kastdeur achter groep 4 hangt een
overzicht).
Voor de rest zijn we in de klas veel bezig met lezen, zowel met groep 3 als met groep 4! Wilt u thuis ook
weer lekker gaan lezen?

Groep 5 en 6
Vandaag krijgen de kinderen topo Flevoland mee naar huis. Donderdag 26 april maken we de toets.
Het vervoer voor de Koningsspelen naar Erm is rond. De volgende ouders rijden: Julia, Henriëtte, Misha en
Herma. Hartelijk dank hiervoor.
Met taal beginnen we met het thema: “Zeebenen”. We leren nieuwe woorden, zoals bakboord, de kombuis,
de opvarende en noodsignaal. We gaan ook oefenen met het schrijven van een gedicht. Verschillende
soorten rijm komen aan bod. De woordenlijst gaat vrijdag mee naar huis. De komende weken kunnen de
kinderen de woorden gaan oefenen. Plaatjes, boeken en voorwerpen die te maken hebben met scheepvaart
mogen mee naar school voor de thema tafel.

Groep 7 en 8
Groep 8 heeft de CITO eindtoets deze week gemaakt. Groep 7 heeft zelfstandig aan een weektaak
gewerkt. Om het harde werken te belonen gaan we vrijdag koken.
Volgende week hebben we het verkeersexamen. Iedereen is geslaagd voor het theoretische gedeelte. Het
is verstandig om de route met uw kind alvast te fietsen. We moeten om kwart voor 11 in Coevorden zijn en
de eersten zullen om 11.10 uur vertrekken. Ze fietsen in tweetallen. De fiets moet in orde zijn!
Met spelling zijn we in de herhalingsweek. N.a.v de toets bekijken we welke leerstof we gaan herhalen.
Het toepassen van de regels van de werkwoordspelling blijkt nog lastig te zijn. Verder blijken de meeste
kinderen al aardig geoefend zijn in het vinden van het onderwerp, persoonsvorm, lijdend voorwerp etc.
Vrijdag is de topo toets. Dinsdagmiddag hebben we de laatste gymles van sport Drenthe.

Nieuwsbrief 28 verschijnt donderdag 26 april.

