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

Biebboeken inleveren

Vriendelijk verzoek om alle Biebboeken die nog thuis zijn, z.s.m. in te leveren. Voor de zomervakantie
worden er geen nieuwe boeken meer mee naar huis gegeven.

Schoonmaakavond
Maandagavond 16 juli is de tweede schoonmaakavond van dit
schooljaar. Deze keer vragen we hulp van ouders van kinderen uit
groep 1, 3, 5 en 7. Graag aanmelden bij de leerkrachten. De
leerkrachten houden in de gaten of er voldoende hulp is.
We beginnen de schoonmaakavond om 19.00 uur en het is de
bedoeling om voor 20.30 uur met elkaar een kop koffie/thee te
drinken en dan naar huis te gaan.
Graag zelf even emmer en doekje meenemen.

Afscheidsavond groep 8

Dinsdagavond 17 juli is de afscheidsavond van groep 8. Deze begint om 19.00 uur. Bij deze avond zijn
vaders en moeders en evt. oudere broers en zussen van harte welkom. De avond zal rond 21 uur afgelopen
zijn. Dat is een richttijd .
Aan het einde van de afscheidsavond mogen de kinderen met juf Christel mee voor een overnachting in
het loghouse op het Vlintenholt. Juf Christel en juf Sandra zullen hen brengen. Voor de overnachting is
een dekbedhoes + kussensloop nodig. Neem ook zwemkleding mee, want woensdag gaan de kinderen
zwemmen in het zwembad in Exloo. Ze kunnen dan om 16.00 uur weer opgehaald worden in Odoorn.
Hopelijk is dat vervoer voor ouders onderling te regelen.

Feestdag donderdag 19 juli

Donderdag 19 juli is de ‘laatste donderdag’, een feestdag op school. De kinderen gaan het ganzenbordspel
spelen. Hulp is geregeld. Voor eten en drinken wordt gezorgd, de kinderen hoeven deze dag niets mee te
nemen. Alle kinderen gaan deze dag van 8.30 uur tot 13.30 uur naar school.

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

Op dinsdag 17 juli
Groepje 1: Emma, Djanella, Damian en Milan
Groepje 2: Melody, Phelien, Romee en Chloé
Als het goed is, is dan iedereen aan de beurt geweest. Zo niet? Laat het weten!

Bijbelse geschiedenis

Week 29: 16/07 - 20/07
De verloren zoon
Lucas 15: 11-32
Deze week staat helemaal in het teken van de gelijkenis van de verloren zoon. Dit verhaal wordt in groep
5-8 drie keer verteld: eerst het verhaal van de verloren zoon, dan het verhaal van de bezorgde vader en
tenslotte het verhaal van de balende broer. Zo bekijken de kinderen het verhaal vanuit verschillende
perspectieven.

Verjaardagen

Woensdag 18 juli is Ryan uit groep 2 jarig. Hij wordt 6 jaar. Van harte gefeliciteerd!

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

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
Startgesprekken
Start Jantje Beton
Startgesprekken

Groep 1 en 2

Deze week werken we over de kleine beestjes die we buiten tegen kunnen komen tijdens het buitenspelen.
We hebben bedacht welke kleine beestjes we allemaal al kennen, dat zijn er al een heleboel. Daarna
hebben we met de hele groep een eigen boek gemaakt over de kleine beestjes.
De woorden die we deze week aanleren zijn: horen bij, soort, geloven, is waar, expres, per ongeluk,
afvragen, onderzoeken, ontdekken en vergrootglas. Ook hebben we een praatplaat van kleine beestjes
bekeken.
De kinderen kunnen nu geen boek meer kunnen lenen van uit de bieb op school. Daarom hebben de kinderen
uit groep 1/2 een eigen boek gekregen zodat ze in de vakantie lekker kunnen blijven ‘lezen’. Veel
leesplezier 

Groep 3 en 4
In groep 3 en 4 werken nog lekker door. Natuurlijk doen we ook wel eens wat anders, maar we proberen
nog zoveel mogelijk het gewone lesrooster te volgen.
Vanmiddag gaan we een skittles gymles doen. De kinderen krijgen een zakje met skittles en bij elke kleur
hoort een opdracht. Zo doen we toch wat leuke en andere dingen.
Er hebben zich al heel wat ouders opgegeven om te helpen met de schoonmaakavond. Groep 3 is aan de
beurt en er kunnen natuurlijk altijd nog extra mensen bij. Vele handen maken licht werk.

Groep 5 en 6
De laatste week werken we nog aan het thema ”Water, aarde, lucht en vuur”. De kinderen zijn bezig met
het maken van een presentatie of werkstuk.
Met Nieuwsbegrip hebben de kinderen geleerd wat de gevolgen zijn van verbranding door de zon.
We leerden woorden als: pijnlijk, consequent, weren, blootgesteld worden aan, vrezen en nalaten.
In groepjes hebben we gesproken over wat je tegen verbranden kunt doen.
Zoals al in de app is vermeld; morgen vier ik mijn verjaardag. We maken er een gezellige dag van!

Groep 7 en 8
Met veel plezier kijk ik terug op de portfoliogesprekken van afgelopen dinsdag. De kinderen van groep 7
hebben hun voorlopig schooladvies gekregen. Vanavond en vanmiddag de rest van de kinderen. Alle
kinderen van groep 8 hebben inmiddels kennisgemaakt met hun nieuwe school. Groep 8 werkt op dit
moment voor uitzendbureau wa@work. Allerhande klusjes kunnen door de leerkrachten op het bord
worden gehangen. Een succes! We maken er gezellige laatste loodjes van!

Nieuwsbrief 36, zonder nieuws uit de groepen, verschijnt donderdag 19 juli.

