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

Vakantie en vrij, volgende nieuwsbrief 17 mei

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. De volgende nieuwsbrief komt door deze vrije dagen donderdag 17 mei uit.
Fijne vakantie, allemaal!

Luizencontrole

Dinsdag 7 mei is er een luizencontrole. Graag allemaal met schoon gewassen haren en zonder vlechten en
gel op school komen. Dan gaat de controle gemakkelijker. Bedankt alvast!

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 vandaag zonnebloempitten mee
naar huis. Wie kweekt de hoogste zonnebloem? Dat zullen we na de zomervakantie
zien!
We hebben een echte Beleeftuingroep met ouders! Juf Janny is namens de school
betrokken bij de Beleeftuin. Jisse Dijkstra, Gerrie Noorland, Hilde Koops en Jan
Langenberg zullen haar bij toerbeurt helpen. Natuurlijk met ondersteuning van Bert
Kleine en de vrijwilligers uit het dorp. BEDANKT allemaal!

Daily mile – Gezond leven en bewegen
Vorige week hebben we het laatste schoolfruit gekregen. We willen graag
verder met gezond leven en bewegen. Het is bewezen dat meer bewegen niet
alleen gezond is, maar ook bijdraagt aan beter leren in de klas.
Dat willen wij wel eens proberen. Vandaar dat we na de meivakantie aan de
slag gaan met de daily mile. Meer informatie is te vinden via
https://thedailymile.nl/. In de volgende nieuwsbrief komen we hierop terug.

Bijbelse geschiedenis
Week 19: 07/05 - 09/05
Let maar op!
Handelingen 1: 1-14
Na de meivakantie onderbreken we twee weken de verhalen over Samuel, Saul en David. Deze week horen
we het verhaal van Hemelvaart. Jezus is veertig dagen lang aan zijn leerlingen verschenen na zijn
opstanding. Nu gaat hij naar de hemel.
Week 20: 14/05 - 18/05
Jou bedoel ik!
Handelingen 1: 15-26 en Handelingen 2: 1-24
Jezus had twaalf leerlingen, door het vertrek van Judas zijn ze niet meer compleet. Het lot valt op
Mattias als nieuwe apostel. Met Pinksteren horen we voor wie het verhaal van Jezus bedoeld is: voor
iedereen. Jou bedoel ik, en jou, en jou… Ook wij mogen ons aangesproken voelen door het verhaal van Gods
liefde

Verjaardagen

Zondag 29 april is Elysha uit groep 4 jarig. Zij wordt 8 jaar.
Zaterdag 12 mei is Roos uit groep 4 jarig. Zij wordt 8 jaar.
Woensdag 16 mei is Romee uit groep 6 jarig. Zij wordt 10 jaar.
Van harte gefeliciteerd, meiden!

Belangrijke data komende periode
April
Vrijdag 27
Maandag 30 t/m vrijdag 4 mei

Koningsdag, alle kinderen vrij
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Dinsdag 8
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Groep 1 en 2

Deze week hebben we veel gewerkt over de Koning en Koningsdag. De kinderen hebben hun kroon voor
Koningsdag al klaar en hebben een eigen Nederlandse vlag geknutseld.
Maar ook werken we nog steeds over het thema familie, deze week staat ‘familie ver weg’ centraal.

Hoe kun je familie bezoeken en wat is dichtbij/in de buurt en wat is ver weg? Welke vervoersmiddelen
zijn er en welke vervoersmiddel gebruik je voor welke afstand? Deze week oefen we de woorden: in de
buurt, buurman, buurvrouw, telefoon, telefoonnummer, opbellen, krant, brief, brievenbus, de post,
postzegel en adres.
Gisteren zijn wij naar ’t Ermerstrand geweest en hebben wij daar de Koningsspelen gevierd. Wat was het
een leuke en gezellige dag! De ouders die gereden hebben hartstikke bedankt voor het rijden.
Volgende nieuwsbrief 17 mei

Groep 3 en 4

Vandaag krijgen we wat werkjes mee naar huis, want we gaan de klas eens even weer opschonen zo voor de
meivakantie. Verder is groep 3 met rekenen bezig met tellen tot en met 50. Groep 4 is bezig met
verweken van gegevens in een tabel. Met spelling zijn we met beide groepen aan het herhalen van de
categorieen. Wilt u in de vakantie nog even denken aan de tafels en het lezen? Fijne vakantie allemaal!

Groep 5 en 6
Gisteren hebben we een hele fijne ochtend gehad op het Ermerstrand. De kinderen maken daar vandaag
een verslag van.
De gymtassen gaan mee naar huis, zodat de kleding gewassen kan worden. Op de donderdag zijn altijd
keurig de muziekinstrumenten meegenomen door de kinderen. Een compliment aan de ouders en kinderen.
Na de vakantie gaan we gewoon weer verder.
We wensen iedereen een hele fijne vakantie toe!

Groep 7 en 8
Vanmorgen hebben we bezoek gehad van Romy Kappen, Anique de Lange en Carolien Pot. Deze leerlingen
hebben Het boek: De Joodse gemeenschap in Dalen tijdens de Tweede Wereldoorlog geschreven. Het
boek krijgen de kinderen aangeboden van school en van de gemeente Coevorden.
Voor iedereen een hele fijne vakantie.

Nieuwsbrief 29 verschijnt donderdag 17 mei.

