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

Huwelijk
Vandaag gaan de moeder en stiefvader
van Melody uit groep 3 en Brandon uit groep 1
trouwen.
We feliciteren Michelle en Nanno
van harte met hun huwelijk
en wensen jullie een hele mooie dag met elkaar!

Vrije dagen

Maandag 6, dinsdag 7 en woensdag 8 juni zijn de kinderen vrij. Woensdag 8 juni is een studiedag voor
het team. I.v.m. deze vrije dagen komt de volgende nieuwsbrief donderdag 16 juni uit.

Ouderenquete positief!

Iedereen die de moeite heeft genomen om de ouderenquete in te vullen en in te leveren: Bedankt
daarvoor! De uitslag is heel positief, op alle bevraagde onderwijsgebieden scoort de school meer dan
voldoende. De enquete en de daarbij gemaakte opmerkingen worden de komende weken besproken in het
team en in de schoolkring. Daarna zullen we er in de nieuwsbrief meer over laten weten, vooral ook welke
acties ondernomen zullen worden.
Zoals tijdens de ouderavond is gezegd, kunnen we niet in gaan op individuele opmerkingen, omdat we niet
weten van wie het komt.
Net als altijd geldt: Kom het zeggen als er iets is. Liever tien keer te vaak, dan één keer te weinig!

Info-avond VO groep 7 dinsdag 14 juni

Vanaf dit schooljaar willen we graag een extra voorlichting geven over het voortgezet onderwijs en het
traject dat we daarvoor zullen doorlopen. De kinderen van groep 7 en hun ouder(s)/verzorger(s) krijgen
vandaag een uitnodiging mee voor dit voorlichtingsmoment op dinsdagavond 14 juni van 19 - 20 uur.

Muziekimpuls is binnen
Deze week kwam het bericht dat de subsidie voor de muziekimpuls binnen is.
Dit betekent dat we intensiever kunnen gaan samenwerken met de Brieberger
muzikanten. We gaan een nieuwe muziekmethode, Eigenwijs digitaal,
aanschaffen en de leerkrachten worden geschoold.
Dit alles valt onder het gedeelte “samen leven” van onze missie: Of het nu de
radio in de auto is, een concertbezoek of zelf een instrument bespelen: Muziek
maakt ‘samen leven’ mooier!

Badmintontoernooi vrijdag 10 juni

Hallo iedereen,
Wij organiseren vrijdag 10 juni vanuit WA-at-WORK een badmintontoernooi.
Het is van 16.00 uur tot 18.00 uur.
Iedereen vanaf 15 jaar kan meedoen. Inschrijfgeld is 2,50 euro.
Je kunt een leuk prijsje winnen!
Je kunt je opgeven via de mail: info@waschooldp.nl.
We verwachten de deelnemers om 16.00 uur in sportkleding in de gymzaal.
Neem je eigen racket mee. Als het niet lukt, hebben wij ook rackets.
Iedereen is welkom om te komen kijken.
Er zijn lekkere dingen te koop en er zijn ook cheerleaders!

Zwemdag dinsdag 14 juni

Dinsdag 14 juni is er weer de zwemdag in Zwinderen. Deze dag houden we met de volgende scholen: De
Wegwijzer uit Geesbrug, De Klimop uit Gees en De Woert uit Oosterhesselen.
Neem allemaal je zwemkleding en een handdoek mee naar school! Geen waterspeelgoed meenemen.

Het ochtendprogramma (9.30 uur – 12.00 uur) is voor de groepen 6 t/m 8. Deze kinderen gaan op de
fiets naar het zwembad. Er is al een ouder die extra meefietst naar het zwembad. Graag zouden we
daar nog iemand bij willen hebben. Daarnaast zoeken we nog twee ouders die een groepje willen
begeleiden. Aanmelden kan bij Christel of Marijke.
Het middagprogramma is voor de groepen 3 t/m 5. We vertrekken om 12.45 uur met auto’s vanaf school.
Wie wil rijden en een groepje begeleiden? Aanmelden kan bij juf Alette.
Graag stoelverhogers meenemen als dat nodig is.
Juf Ciska begeleidt de kinderen die geen zwemdiploma hebben.
Let op: De zwemmiddag is om 14.45 uur afgelopen. De kinderen van groep 3 t/m 5 zullen rond 15.00 uur
weer terug zijn bij school.
Maandag 13 juni krijgen de kinderen een briefje mee met deze informatie daarop.
We hopen dat het zonnetje ons welgezind zal zijn deze dag!

Beleeftuin
I.v.m. de zwemdag kunnen dinsdagmiddag 14 juni alleen kinderen uit groep 6, 7 en 8 naar de Beleeftuin.
Anna, Marit, Indra, Naomi, Maud
Daan, Tjarda, Wilco en Fay, Britt

Bijbelse geschiedenis

Week 23: 06/06 - 10/06
Alles loopt anders
Ester 6,7,8
Haman bedenkt een eerbetoon voor een belangrijke man. Hij denkt dat het om hemzelf gaat, maar koning
Ahasveros wil Mordechai bedanken omdat hij een aanslag op hem heeft verijdeld. Ester vertelt aan de
koning van Haman plan is. Uiteindelijk wordt Haman vastgebonden aan de paal die hij zelf heeft laten
neerzetten.
Week 24: 13/06 - 17/06
Roept u maar!
Jona 1,2
Jona krijgt een opdracht van God. Hij moet in Nineve vertellen dat het verkeerd gaat. Maar Jona doet
niet wat God zegt. Hij gaat de andere kant op.

Jarigen

Vrijdag 3 juni is Jaley uit groep 6 jarig. Zij wordt 10 jaar. Indy uit groep 8 is dinsdag 7 juni jarig.
Zij wordt 12 jaar. Woensdag 15 juni is juf Michon jarig. Donderdag 16 juni is
Lars uit groep 5 jarig. Hij wordt 10 jaar. Van harte gefeliciteerd, allemaal!

Belangrijke data komende periode
Juni
Woensdag 1
Woensdag 1
Donderdag 2
Maandag 6 juni
Dinsdag 7 juni
Woensdag 8 juni
Dinsdag 14
Dinsdag 14
Dinsdag 14
Vrijdag 24
Dinsdag 28
Woensdag 29

Afsluiting thema’s 12.00 uur Dorpshuis
GMR-vergadering
Vergadering activiteitencommissie
Vrije dag
Vrije dag
Vrije dag
Zwemdag, ’s morgens groep 6 t/m 8, ’s middags groep 3 t/m 5
Informatiemoment groep 7 over Voortgezet Onderwijs
20.00 uur Vergadering Schoolkring
Vrijdag in de feestweek, school van 10.00 uur tot 13.00 uur
Maandopening Sandra
Musical groep 7/8

Groep 1 en 2

Vandaag was het dan eindelijk zover, met de bus naar het Sprookjeshof. In het park hebben de kinderen
heerlijk kunnen spelen. Wat hebben ze genoten, het was een geslaagde dag!
Oproepje!! Wij willen graag onze beperkte voorraad onderbroeken voor de meisjes en jongens aanvullen.
Heeft u thuis nog iets over, dan zouden wij deze graag op school willen gebruiken.
Deze week sluiten wij het thema verkeer af, volgende week hoeven de kinderen alleen op donderdag en
vrijdag naar school. Geniet lekker van deze vrije dagen.

Groep 3 en 4

Wat hebben we gisteren een mooie dag gehad in de Sprookjeshof in Zuidlaren! Kinderen hebben een
leuke tijd gehad en het weer was heerlijk.
Deze week maken we de laatste cito toetsen af en natuurlijk vieren we vrijdagmorgen een feestje! De
verjaardagen van de juffen en het afscheid van juf Willemiek. We zorgen voor drinken en wat lekkers.
Vandaag hebben we de afsluiting van de thema’s in het dorpshuis. We hebben het gehad over het thema
verkeer. Groep 4 zal iets vertellen over wat ze weten over verkeersborden en groep 3 heeft het over
het verhaal van Met opa op de fiets.
Op dinsdag 14 juni hebben we zwemdag in Zwinderen. Groep 3,4 en 5 gaan ’s middags, hiervoor zoeken we
nog ouders die ons kunnen brengen en halen. Wilt/kunt u mee? Wilt u het ons laten weten.

Groep 5 en 6
Met taal hebben we het thema ”Dierentuin ”afgesloten met het maken van een toets.
Het was natuurlijk prachtig om gisteren een dierentuin te bezoeken. Nu konden we de dingen met eigen
ogen zien.
Morgen (2 juni) hebben de kinderen de topotoets van Gelderland.
Deze week en volgende week gaan we verder met het maken van de Citotoetsen.
Vandaag zullen we tijdens de afsluiting in het Dorpshuis iets vertellen over het thema
“Leven als jager en boer”. Ook doen de kinderen een klein toneelstukje.

Groep 7 en 8
Dierentuin
Het was gisteren super in Wildlands! Ook de weergoden waren ons goed gezind. Een mooie dag om op
terug te kijken. We zijn in een bootje de Rimbula rivier opgeweest en langs slingerapen gevaren. We
hebben een safari op de savanne gemaakt. En op de noordpool hebben we een testvlucht gemaakt met
een onderzoeksvliegtuig. Ook hebben we nog een prachtige robbenshow gezien. En dat in 1 dag! Ouders
bedankt voor alle hulp.
Cito
De uitslag van groep 8 van de cito is mee naar huis gegaan.
Musical
We zijn volop aan het oefenen hiervoor. Het begint al mooi vorm te krijgen!
Rekenen
Met groep 7 zijn we bezig met de staartdelingen.
Met groep 8 duiken we in de ruimte om een beeld te krijgen hoever planeten en de aarde van elkaar af
staan.
Vergeet je niet op te geven voor het badmintontoerrnooi.
Vandaag is er een briefje meegeven voor de extra voorlichting voor voortgezet onderwijs. Deze avond is
zowel voor ouders als kinderen.

Nieuwsbrief 36 verschijnt
donderdag 16 juni

