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

Kennismaken bij de kleuters

De komende weken gaan er zes kinderen kennis maken bij de kleuters. Onze nieuwe groep 1 komt er aan!
Als ze echt op school komen, zullen we hen in de nieuwsbrief aan iedereen voorstellen.

Lang leve de muziekshow – groep 5/6

Wat was het een bijzondere en gezellige ervaring!
Ooit al eens auditie gedaan in een theater? De kinderen
van groep 5 en 6 wel. Er waren bekende Nederlanders die
prestenteerden en in de jury zaten.
Dankzij het cultuurgeld van FIERS konden we met een bus
naar Sneek. Daar hebben de kinderen zich van hun beste
kant laten horen en zien.
Helaas zijn we niet door naar de opnames van de Lang Leve
de muziekshow, maar deze ervaring pakt niemand ons
meer af!

ALV FIERS woensdagavond 13 juni

Woensdagavond 13 juni is de Algemene Ledenvergadering (ALV) van Fiers. Alle leden van FIERS, maar ook
leerkrachten en ouders die geinteresseerd zijn, zijn van harte welkom. Het is in Coevorden. In de bijlage
is meer informatie te vinden.

Afsluiting Project Bijen

Donderdag 14 juni sluiten we het project af. Dat willen we doen door ouders
de kans te geven samen met de kinderen het ontdekpad te doen.
Voor groep 1 t/m 4 is dat van 11.00 uur tot 12.00 uur
Voor groep 5 t/m 8 van 13.30 uur tot 14.30 uur.
Ouders kunnen iets voor die tijd in het lokaal van hun kind komen. Welkom!

Donderdag 21 en vrijdag 22 juni vrije dagen van school

Donderdag 21 juni en vrijdag 22 juni zijn de kinderen vrij van school en de peuters van het
Hummelhoes. Donderdag 21 juni is een studiedag van het team.

Survival ACD

Vrijdag 22 juni organiseert de ACD een survival voor alle kinderen. Zie de bijlage voor opgave. De
kinderen krijgen morgen allemaal een opgaveformulier mee naar huis.

Zwemdag dinsdag 26 juni

Dinsdag 26 juni wordt er weer een zwemdag georganiseerd voor de groepen 3,4,5,6,7 en 8.
De bovenbouw (6,7 en 8) gaat `s morgens en de middenbouw (groep 3,4 en 5) gaat `s middags naar het
zwembad in Zwinderen.
Voor zowel de onder als bovenbouw hebben we begeleiding nodig voor het begeleiden van een groepje. De
bovenbouw zal op de fiets naar het zwembad gaan en de onderbouw met auto`s. Dus we zullen ook ouders
nodig hebben om te rijden. Wie wil ons helpen? Dit kan aangegeven worden bij de groepsleerkracht.

Krentenbaard

Op school zijn kinderen met krentenbaard. Op de volgende website is daarover meer informatie te vinden.
https://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Veelgestelde_vragen/Infectieziekt
en/Vragen_en_antwoorden_krentenbaard
Er staat o.a. dit:
Als u denkt dat u of uw kind krentenbaard heeft, overleg dan met de huisarts. Met een goede behandeling
geneest krentenbaard snel. Dit kan een zalf zijn of tabletten die een dokter voorschrijft.
Krentenbaard is niet meer besmettelijk:



Als de blaasjes droog zijn,
en/of
2 dagen na het begin van een behandeling met tabletten of zalf (door een arts voorgeschreven).

Op herhaling: Oproep voor speelgoed en verkleedkleren

Voor het buitenspelen in de zandbak kunnen we nog wel wat speelgoed gebruiken. Heeft u thuis misschien
nog grote lege plastic flessen van wasmiddel bijvoorbeeld OMO, dessertbekers of ander overig speelgoed
dat over is dan is dit van harte welkom bij juf Tanja.
Heeft u thuis nog kleren of schoenen die u niet meer gebruikt maar nog wel goed als verkleedkleren
doorkunnen, dan zijn ook deze van harte welkom in groep 1/2.

Beleeftuin

Dinsdag 12 juni mogen de volgende kinderen naar de Beleeftuin:
Groepje 1: Hajo, Ryan, Sam, Dominique, Jaley
Groepje 2: Hailey, Koen, Marit, Geert, Lars

Bijbelse geschiedenis

Week 24: 11/06 - 15/06
Jij bent mijn held
1 Samuel 18: 1-14, 1 Samuel 20 en 1 Samuel 24
David is een held. Hij heeft de reus verslagen, hij krijgt nog meer eer dan koning Saul. Dat vindt de koning
natuurlijk niet fijn. Uiteindelijk wordt hij zo boos op David, dat hij hem wil doden. David weet aan hem te
ontkomen en krijgt zelfs de kans om Saul te verslaan. Maar dat doet hij niet; zo komt de koning die God
heeft uitgekozen niet aan de macht.

Verjaardagen

De komende week hebben we geen jarigen in ons midden.

Belangrijke data komende periode
Juni
Dinsdag 12
Woensdag 13
Donderdag 14
Maandag 18
Maandag 18
Maandag 18
Woensdag 20
Donderdag 21
Vrijdag 22
Dinsdag 26
Donderdag 28

Kinderraad
ALV FIERS
Afsluiting project Bijen
Bootcamp groep 5/6 en 7/8 Zwembad Zwinderen
19.00 uur – 19.45 uur informatie Voortgezet Onderwijs groep 7
Schoolkring
Groep 5/6 naar Noord Nederlands orkest
Studiedag team, alle kinderen vrij
Vrije dag
Zwemdag
Musical

Groep 1 en 2

Deze week werken we ook nog hard aan het thema ‘bijen’.
We hebben het volgende nieuw liedje geleerd:
Bij, bij, bij,
zoek je korfje op.
Vlieg je woning in,
breng er honing in.
Bij, bij, bij,
vlieg de heide op
en breng er honing in
voor je koningin.
Ook hebben we een nieuwe letter geleerd. De letter z van zoemen. De leerlingen wisten al een boel
woorden met de letter z, kijk maar eens in de klas op het woordweb.
De woorden die we deze week oefenen zijn: vel, huid, korst, jeuken, krabben, rustig, onrustig, wiebelen,
stilstaan, horen, proeven, ruiken en zien.
We kunnen zonnetjes verdienen met de regel van de week. In overleg met de kinderen hebben we elke
week een ‘regel van de week’. Hebben we genoeg zonnetjes verdiend dan krijgt de hele klas een beloning
bijvoorbeeld een filmpje kijken, een sticker of een snoepje.

Groep 3 en 4

Tafeldiploma`s:
Sanne de B, Charley, Liz, Rick en Minke zullen binnenkort hun tafeldiploma ontvangen voor de onderbouw!
De tafels 1,2,3,4,5 en 10 kennen zij en hebben deze opgezegd. Wie kunnen we nog meer erbij schrijven
voor een tafeldiploma?!
Leeskastje:
We hebben het leeskastje in groep 3/4. Elke dag mogen we een laadje open doen en kijken wat erin zit.
Daarbij hoort dan een boek. De kinderen vinden dit erg spannend en leuk.
Zwemdag:
Wie wil ons dinsdag 26 juni helpen met de zwemdag? Het gaat om de middag. We hebben vervoer nodig,
maar ook begeleiding. Wie kan?

Groep 5 en 6
Morgen, vrijdag 8 juni, maken we de topo toets van Utrecht.
Gymkleren: de laatste weken zijn er veel kinderen zonder gymkleding. We gymmen op dinsdag en vrijdag.
Met rekenen leert groep 5 het werken op een tijdbalk. Bijvoorbeeld van 8.30 naar 12 uur.
Ze tekenen op de tijdbalk eerst een sprong naar 9 uur, dan naar 12 uur. Thuis kunt u de kinderen helpen
om de digitale tijden te oefenen. Het gaat eerst om de hele en halve uren.
Groep 6 leert staafgrafieken lezen met grote getallen en geld rekenen. Wat geef ik en hoeveel krijg ik
terug?
Met het bijenproject hebben we informatieve posters gemaakt en aan de klas gepresenteerd.
Op 14 juni sluiten we dit project af met het ontdekpad..

Groep 7 en 8
Vandaag hebben we de topotoets Australie.
Met groep 7 leren met rekenen het lezen van een cirkeldiagram; welke percentages horen daarbij.We
leren de 1% regel om procenten te leren. We leren dit in een context; fancy fair.
Groep 8 maakt kennis met Watt, kWatt en megawatt. Ook rekenen we met MB en GB.
Engels zijn we bezig met het thema let’s go to work.
Misschien al wel handig om te weten: Elk kind van groep 7/8 mag 4 mensen uitnodigen om de musical te
komen kijken.

Nieuwsbrief 32 verschijnt donderdag 14 juni.

