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Hallo kinderen en ouder(s)/verzorger(s) van de Willem Alexanderschool,
Het einde van het schooljaar nadert, er gebeurt van alles in en om school. Vandaar deze keer een lange
nieuwsbrief. Hopelijk lukt het iedereen deze goed door te nemen!

Musical

Vandaag spelen de kinderen van groep 7 en 8 hun musical. De tent gaat op zijn kop! Wat is er hard
gerepeteerd en gewerkt aan decor en attributen. We zijn de ouders die hebben geholpen heel dankbaar!
Vanmorgen was de generale repetitie voor de kinderen van de school. Vanavond het optreden voor alle
mensen die de kinderen van groep 7 en 8 hebben uitgenodigd. Veel succes!

Vervolg Klasse!orkest

Dit schooljaar zijn we – doordat we de subsidie muziekimpuls hebben
gekregen – begonnen met het Klasse!orkest in groep 5/6. We zetten
in op een brede ontwikkeling en op deze manier krijgt iedereen met
instrumenten te maken, ook de kinderen die dat anders niet zouden
doen of willen.
Het orkest is uitgenodigd mee te doen met de laatste repetitie van
de Breibergers op dinsdag 17 juli en treedt de laatste donderdag op
bij het afscheid van juf Sandra. Meer informatie volgt.

We zijn trots op dit orkest!

De kinderen hebben auditie gedaan in het theater in Sneek en zijn op
bezoek geweest bij het Noord Nederlands Orkest (NNO) in het
Atlastheater in Emmen.

Volgend schooljaar gaan we als volgt verder:
* De kinderen die in groep 5 zitten, kiezen allemaal een instrument en doen dat jaar mee aan het
Klasse!orkest.
* De kinderen die in groep 6 zitten maken een keuze voor het hele schooljaar: Zij mogen hetzelfde
instrument houden, een ander instrument kiezen of niet meer meedoen aan het Klasse!orkest. Wie niet
meer meedoet, krijgt op donderdagmiddag het eerste uur muziekles samen met groep 7/8.
* De kinderen die in groep 7 zitten maken een keuze voor het hele schooljaar: Zij mogen hetzelfde
instrument houden, een ander instrument kiezen of niet meer meedoen aan het Klasse!orkest. Wie mee wil
blijven doen, gaat op donderdagmiddag het eerste uur oefenen met het orkest.
* Met (ouders van) kinderen die in groep 8 zitten en een instrument willen blijven spelen,wordt overlegd
over het volgen van muzieklessen buiten schooltijd en lidmaatschap van de Breibergers. Zij mogen kiezen
of ze mee willen doen aan het Klasse!Orkest.
Juf Marijke bespreekt met de kinderen wat zij graag willen. In de vertelgesprekken wordt de keuze kort
gesloten met kinderen, ouders en juf. Er volgt ook nog meer informatie door juf Agnes, onze muziekjuf.

Taalgebruik –Award
Tijdens de studiedag van donderdag 21 juni hebben we als team
het bewust maken van het taalgebruik besproken. We merken dat
dit echt werkt: Het taalgebruik onder schooltijd wordt ‘netter’.
De meeste kinderen zijn er scherp op en komen het melden als het
toch bij iemand mislukt. De leerkrachten gaan daar dan ook op in
en herinneren aan de ‘klierdierafspraken’.
Dit geldt vooral voor de jongere kinderen in groep 3/4.
We hebben het volgende afgesproken:
* De leerkrachten nemen contact op met de ouders van de kinderen waarvan we toch regelmatig merken dat zij grof taalgebruik
hebben. Dit kan ook tijdens de portfoliogesprekken zijn.
* De kinderen die goed hun best doen met het taalgebruik, kunnen
een echte ‘anti-klier-dier-award’ krijgen. Op die manier herinneren
we elkaar er tot de zomervakantie aan dat we hier mee bezig zijn.

Lezen met ouders groep 3/4

De afgelopen periode hebben de ouders van groep 3/4 op dinsdag- en donderdagmorgen van 8.30 uur tot
8.45 uur met hun kinderen gelezen in school. Veel ouders hebben dat heel trouw gedaan. Dank daarvoor!
Het heeft de kinderen geholpen om hun leestempo te verhogen. Vandaag hebben we dit voor de laatste
keer gedaan. Volgend schooljaar gaan we in verschillende groepen in bepaalde perioden hiermee verder.

Schoolreis maandag 2 juli

Maandag a.s., 2 juli, gaan de groepen 1 t/m 8 op schoolreis. De kinderen van groep 1 t/m 4 gaan naar de
Flierefluiter in Raalte en de kinderen van groep 5 t/m 8 naar Duinenzathe in Appelscha.
De begeleiding is rond.

Groep 5 t/m 8: Om 8.30 uur op school, vertrek om 8.45 uur en aankomst om 17.00 uur.
Groep 1 t/m 4: Om 9.00 uur op school, vertrek om 9.15 uur en aankomst om 15.30 uur.
Als de begintijd lastig is voor ouders van kinderen van groep 1 t/m 4, dan zijn zij gewoon om
8.30 uur welkom.
Alle kinderen krijgen patat, een snack en iets te drinken. Ze mogen zelf iets lekkers meenemen en extra
drinken.
De kinderen nemen geen geld mee op schoolreis.
Morgen krijgen alle kinderen alvast een oranje schoolt-shirt mee naar huis, zodat iedereen maandag in dit
t-shirt op school kan komen.
De school is maandag gewoon open en juf Sandra is er ook. Daarom zal er bij calamiteiten over en weer
altijd contact kunnen zijn. Allemaal alvast een goede (school)reis!

Briefjes Portfoliogesprekken

Dinsdag 10 en donderdag 12 juli zijn de portfoliogesprekken. De uitnodigingen daarvoor krijgen de
kinderen vrijdag 6 juli mee naar huis. Morgen krijgen ze de briefjes mee waarop de voorkeur van dag en
tijd aangegeven kan worden. Deze graag uiterlijk donderdag 5 juli weer inleveren.

Samenloop voor Hoop – Lege flessenactie

Zaterdag 29 september om 16.00 uur is de kinderloop van de Samenloop
voor Hoop in Coevorden. Wij doen daar als school graag aan mee. We denken
dan vooral aan Lorenzo en de familie Snippe. Lorenzo zit niet meer bij ons
op school, maar we leven nog net zo veel mee met dit dappere gezin.
Meer informatie over de loop volgt, maar we beginnen alvast met een lege
flessenactie die ook door de commissie van de samenloop wordt
georganiseerd. Vanaf morgen staat er een grote bak in de hal van het MFA.
We hopen daarmee alvast een mooi bedrag voor KWF bij elkaar te sparen.

Ganzenhulp donderdagmorgen 19 juli

Donderdag 19 juli is de ‘laatste donderdag’, altijd een feestdag op de Willem-Alexanderschool. Dit jaar
doen we het ganzenbordspel. Daar is vooral ’s ochtends hulp bij nodig. Mensen om bij de spelletjes te
staan en mensen om de groepjes te begeleiden. We vinden het leuk om dit zoveel mogelijk met elkaar te
vieren. Wie zich nog niet heeft opgegeven, kan dat doen bij de leerkrachten. Dat mogen ook oud-leerlingen
of oudere broers en zussen zijn.

Afscheid Sandra donderdagmiddag 19 juli

Donderdagmiddag 19 juli is het afscheid van Sandra. Iedereen is die middag om 13.15 uur welkom op het
plein. Het Klasse!orkest heeft dan een kort optreden en daarna is er een ijsje + hapje en drankje voor
iedereen. Het terras is geopend! De kinderen zijn deze dag om 13.30 uur vrij. Het is gewoon een gezellig
samenzijn, niets verplicht!

Beleeftuin

Dinsdag 3 juli mogen de volgende kinderen naar de Beleeftuin:
Groepje 1: Lhanieke, Taylor, Charley, Anna en Marit
Groepje 2: Nash, Rick, Elysha, Sweja en Fay

Bijbelse geschiedenis

Week 27: 02/07 - 06/07
Zing het maar
Psalm 84, 121, 148
Wat je niet kunt zeggen, kun je wel zingen. Net als vorige week maken de kinderen deze week kennis met
enkele psalmen. Over hoe je je thuis kunt voelen bij God, en hoe hij met je meegaat onderweg. We
eindigen met een loflied: Iedereen mag meezingen!

Verjaardagen

Morgen, vrijdag 29 juni, is Milan uit groep 7 jarig. Hij wordt 12 jaar. Zaterdag 30 juni is Floor uit groep 6
jarig. Zij wordt 10 jaar. Maandag 2 juli is Lhanieke uit groep 3 jarig. Zij wordt 7 jaar.
Van harte gefeliciteerd met jullie verjaardagen!

Vakantieoverzicht 2018/2019
Eerste schooldag
Peuters en Kleuters vrij
Herfstvakantie
Ganzenmarkt
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Meivakantie
Junivakantie
Feestweek
Zomervakantie

Maandag 3 september
Vrijdag 28 september
Maandag 22 t/m vrijdag 26 oktober
Maandag 12 november
Maandag 24 december t/m vrijdag 4 januari
Maandag 18 t/m vrijdag 22 februari
Vrijdag 19 en maandag 22 april
Maandag 29 april t/m vrijdag 3 mei
Donderdag 30 mei t/m maandag 10 juni
Vrijdag 21 juni
Maandag 15 juli t/m vrijdag 23 augustus

Belangrijke data komende periode
Juli
Maandag 2
Dinsdag 10
Donderdag 12
Vrijdag 13
Maandag 16
Dinsdag 17
Dinsdag 17
Donderdag 19
Vrijdag 20

Schoolreis
Portfoliogesprekken
Portfoliogesprekken
Portfoliomappen mee
Schoonmaakavond groep 1, 3, 5, 7
Doorschuiven naar de nieuwe groepen van 11.00 uur – 11.45 uur
Afscheidsavond groep 8
Laatste donderdag, iedereen om 13.30 uur vrij, 13.15 afscheid Sandra
9.30 uur groep 8 de school uit, iedereen om 12.00 uur vrij

September
Maandag 3
Dinsdag 4
Donderdag 6
Vrijdag 7
Dinsdag 11
Woensdag 12
Donderdag 13

Eerste schooldag, inloop met kennismaking juf Carolina Camies
Luizencontrole
12.30 uur aftrap Klasse!Orkest
’s Morgens Streetwise ANWB door de verkeerscommissie
Vertelgesprekken
Start Jantje Beton
Vertelgesprekken

Groep 1 en 2
We werken aan een nieuw thema, het thema: ‘buitenspelen’
Het boek ‘De ijskraam van Jan en San staat dit thema centraal. Jan en San maken van een doos een
ijskraam en verkopen ijsjes op de stoep. De buurman vindt dit geen goede plek en stuurt ze naar de
speeltuin. In de speeltuin stinkt het naar poep omdat de buurman zijn hond daar uitlaat, terwijl er een
bord staat dat het verboden voor honden is. Jan en San vertellen de buurman dat hij zijn hond niet meer
mag uitlaten in de speeltuin en de buurman ruimt het op. Jan en San kunnen dan lekker in de speeltuin
spelen.
Wij hebben naar het bord in het boek gekeken en zijn op zoek gegaan naar verschillende borden. Ook
hebben de kinderen hun eigen bord gemaakt met hun naam en eerste letter erop. Hierbij hebben we
verschillende taalspelletjes gedaan.
Deze week leren we de volgende woorden: avontuur beleven, verdwalen, bezorgd zijn, op zoek gaan,
fantasie, niet echt, verzinnen, zoek zijn, tevoorschijn komen, verschijnen, verdwijnen, kraam, groenteman,
ijscoman, boodschappenlijstje, weglopen en volgen.
Morgen vieren we de verjaardag van de juffen uit groep 1/2 en 3/4. De kinderen mogen verkleed op school
komen. De kinderen hoeven deze ochtend geen tas met eten en drinken mee, hier wordt voor gezorgd. We
hebben er zin in !

Groep 3 en 4

Wat hebben we een geweldige zwemdag achter de rug. Het weer zat mee en de stemming zat er goed in!
Ouders en begeleiders bedankt allemaal!
Vandaag kijken we, na de pauze, naar de musical van groep 7/8. s`Middags heeft groep 4 het tafelfeestje!
Bijna alle kinderen hebben hun tafeldiploma gehaald en deze wordt op een `speciale` manier uitgereikt.
Ouders, ook bedankt voor het stimuleren van het leren van de tafels!

Verder zijn we met de meeste vakken begonnen aan het laatste hoofdstuk. Toch hebben we nogal wat
leuke dingen op de planning staan. Morgen is het de verjaardag van de juffen. (juf Jessica, juf Tanja, juf
Alette en juf Michon). We hoeven geen eten en drinken mee deze dag, want wij zorgen natuurlijk voor iets
lekkers! Ook hebben we al heel veel zin in het schoolreisje van maandag!

Groep 5 en 6
De laatste weken hebben we vaak een beroep moeten doen op ouders om te rijden naar een activiteit.
Dit is elke keer gelukt. Iedereen hartelijk dank daarvoor!
We zijn begonnen met het laatste Topondernemers thema van dit schooljaar: ”Water, aarde, lucht en
vuur”. De kinderen mogen materialen en boekjes over het thema meenemen.
Vandaag gaat de woordenlijst van taal mee naar huis. De toets is op woensdag 11 juli.
Topo Zuid-Holland gaat ook mee naar huis. De toets is op vrijdag 6 juli.
Vrijdagmorgen 29 juni ( morgen) neemt juf Lynn afscheid van de klas. We houden dan een klein
afscheidsfeestje, kijken film en gaan spelletjes doen. De kinderen hoeven voor de kleine ochtendpauze
geen drinken en fruit mee te nemen. Juf Lynn heeft ons goed geholpen met rekenen, spelling en allerlei
voorkomende taakjes.

Groep 7 en 8
Dinsdag hebben we met elkaar een leuke zwemdag gehad in Zwinderen. Iedereen die mee heeft gereden
hartelijk dank daarvoor.
Verder heeft de hele week in het teken gestaan van de afscheidsmusical: de tent op zijn kop. Vandaag een
spannende dag. Vanmorgen de generale voor de kinderen van school en vanavond voor ouders, opa’s en
oma’s etc. De kinderen mogen om uiterlijk kwart voor 7 vanavond meekomen met de ouders, geknipt en
gekapt! Zodat ze alleen de kleding aan hoeven doen die op school is. We hopen op een superleuke avond
met de toppers van groep 7 en 8.
Hartelijk dank voor alle ouders die me, op welke manier dan ook, hebben geholpen. Ik kan echt met recht
zeggen dat ik daar heel veel steun en hulp van heb gehad. Fijn dat jullie zo betrokken zijn en jullie tijd
hieraan willen besteden. Bedankt!

Nieuwsbrief 34 verschijnt donderdag 5 juli.

