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

VO-avond groep 7

Maandagavond 18 juni is er van 19.00 uur tot 19.45 uur een informatiemoment voor de ouders en kinderen
van groep 7. Dan geven we uitleg over het traject richting het Voortgezet Onderwijs.
Het is in het lokaal van groep 7/8.

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. De volgende nieuwsbrief komt donderdag 28 juni uit.

Advertentie geslaagd

Komende dinsdag
komt deze advertentie van FIERS in de krant.
Hopelijk geldt het voor veel van onze oud-leerlingen!
En als je (nog) niet geslaagd bent,
dan veel succes bij het vervolg.

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.
Vervoer en begeleiding wordt via de appgroepen geregeld.

Beleeftuin

Dinsdag 19 juni mogen de volgende kinderen naar de Beleeftuin:
Groepje 1: Keano, Giovanni, Anna en Marit
Groepje 2: Zoë, Fay, Sweja en Fay

Bijbelse geschiedenis
Week 25: 18/06 - 22/06
Dat kan toch niet!
2 Samuel 6: 12-22, 11: 1-27 en 12: 1-9
Als Saul gestorven is, wordt David koning. Maar gedraagt hij zich ook ‘koninklijk’? Hij danst in zijn hemd
voor een optocht uit als de ark wordt binnengehaald. En als hij ontdekt hoe mooi zijn buurvrouw is,
bedenkt hij een vreselijk plan. Er komt een profeet bij hem met een verhaal dat David aan het denken zet.
Week 26: 25/06 - 29/06
Een lied voor jou
Psalm 8, 23 en 62
David was niet alleen koning, hij zong ook veel liederen voor God. De tekst van die liederen is nog bekend:
ze staan in het bijbelboek Psalmen. In deze week lezen en zingen we 3 psalmen. Over hoe mooi de wereld
is, hoe God voor mensen zorgt en hoe je rustig kunt worden bij de Heer.

Verjaardagen

Morgen, vrijdag 15 juni, is juf Michon jarig.
Zaterdag 16 juni is Lars uit groep 7 jarig. Hij wordt 12 jaar.
Maandag 18 juni is Dion uit groep 2 jarig. Hij wordt 6 jaar.
Maandag 18 juni is juf Jessica jarig.
Dinsdag 19 juni is juf Sylvia jarig.
Donderdag 21 juni is Chanell uit groep 4 jarig. Zij wordt 9 jaar.
Van harte gefeliciteerd, allemaal!

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

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

Vanmorgen hebben we het bijenproject afgesloten met het “bijenpad’. Dat was erg leuk en gezellig met
alle ouders die erbij waren.
Deze week hebben gewerkt aan de Vaderdag cadeautjes, maar we verklappen nog niet wat het is
geworden. Deze krijgen ze morgen mee naar huis.
Ook hebben de leerlingen weer in de boekjes gewerkt. Dit doen de leerlingen heel goed!
Deze week is de regel van de week: We zijn aardig voor elkaar door elkaar te helpen. De kinderen oefenen
hier hard voor en het is ook al gelukt om twee zonnetjes te verdienen.

Groep 3 en 4
Wat hebben we hard gewerkt de laatste weken. Alle cito`s hebben we gemaakt en we gaan gewoon door
met het afronden van blok 5 van rekenen.
Ook hebben we weer wat laadjes geopend van het ladekastje van de bibliotheek. Zo zat er in 1 een prinses,
dat was het laadje van de sprookjes. Vandaag openen er weer één.
Bedankt voor het snelle regelen van het vervoer voor de zwemdag!
Het project bijen sluiten we deze week af en volgende week beginnen we met het thema: ZOMER.

Groep 5 en 6
Maandagmiddag 18 juni gaan de kinderen zwemmen in Zwinderen. Het vervoer is bijna rond. Is er nog
iemand die kan rijden? We vertrekken om 12.15 uur. Denk aan de zwemkleding!
Woensdag 20 juni gaan we ’s morgens naar het Atlastheater in Emmen. We brengen een bezoek aan het
Pieter Roelf Jeugdconcert met het Noord Nederlands Orkest. Ook voor deze ochtend zoeken we ouders
die kunnen rijden. We vertrekken om half 10 en zullen rond 12.00 uur terug zijn.
Topo: Vrijdag gaat topo Noord-Holland mee naar huis. De toets is op maandag 25 juni.

Groep 7 en 8
Maandagavond houden we voor de ouders en kinderen van groep 7 een informatie avond! Niet vergeten!
Vandaag hebben we het thema bijen afgesloten door een ontdekpad.
Ook hebben de kinderen een werkstuk gemaakt en een poster.
Maandag gaan we op de fiets naar Zwinderen, dus niet vergeten om op de fiets te komen!

Nieuwsbrief 33 verschijnt donderdag 21 juni.

