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Hallo kinderen en ouder(s)/verzorger(s) van de Willem Alexanderschool,
We hebben het volgende nieuws voor jullie verzameld.

Kenniscafé: Dinsdagmiddag 3 februari
Afgelopen dinsdagmiddag was het eerste
kenniscafé. Het was zeker geslaagd.
Samen met ouders, een paar kinderen en
leerkrachten hebben we kennis gekregen en
samen nagedacht over ‘ondernemend leren’.
De eerste ouders, de kenniscafé-pioniers, willen we
héél hartelijk bedanken voor hun komst!
“Je leest het wel, maar nu leeft het meer!”
“Je denkt dat je alles wel weet als je jongste kind
in de bovenbouw zit, maar dit is erg interessant”
Het volgende kenniscafé is donderdag 7 april. Dan is het van 14.30 uur tot 15.30 uur en is het thema
“Moet het altijd stil zijn in de school?” We blikken terug op de inloopmorgens die 15 en 17 maart zijn.
Om alvast te noteren!

Schoolhandbal
Zaterdag 20 februari is er weer het handbaltoernooi in Oosterhesselen, waar we elk jaar aan meedoen
met groep 7 en 8. De kinderen hebben zich hiervoor al opgegeven in de klas. We gaan spelen met een
meisjes- en jongensteam. Voorgaande jaren speelden de meiden ’s ochtends en de jongens ’s middags.
Nadere info hierover komt nog. We trainen hiervoor tijdens de gymlessen. Het belooft weer een
geweldig sportieve dag te worden. Via onze klassenouder wordt het vervoer naar de sporthal geregeld,
dit gaat via de mail. Graag zouden we zoveel mogelijk supporters zien deze dag  Dus ouders, opa’s,
oma’s en vrienden: Reserveer deze datum in je agenda!

Handvaardigheid lokaal

Er wordt geschilderd in het handvaardigheid lokaal boven! Meester Bert is hard aan het werk om het
lokaal op te frissen en één wand een mooie kleur te geven. Bedankt voor jouw hulp, meester!

Jarigen

Zaterdag 6 februari is Delano uit groep 4 jarig. Hij wordt 8 jaar.
Maandag 8 februari is het de verjaardag van Sanne de B. uit groep 2. Zij wordt 6 jaar.
En woensdag 10 februari is Selina uit groep 4 jarig. Zij wordt 8 jaar.
Van harte gefeliciteerd!

Bijbelse geschiedenis
Week 6: 08/02 - 12/02
Super!
1 Koningen 6+7; Spreuken 1:1-7.20-23; Hooglied 1:1+8:6-7
Koning Salomo liet een prachtige tempel bouwen en een schitterend paleis. Ook schreef hij veel wijze
spreuken en mooie liefdesliederen.

Belangrijke data komende periode
Februari
Dinsdag 16
Donderdag 18
Donderdag 18
Vrijdag 19
Zaterdag 20
Dinsdag 23
Donderdag 25
Vrijdag 26
Maandag 29 t/m vrijdag 4 maart

Ledenraad VPCBO
15.00 uur Verkeerscommissie
GMR-vergadering
Afsluiting thema’s, 16 -17 uur inloopmoment
Schoolhandbaltoernooi
Portfoliogesprekken
Portfoliogesprekken
Rapport/Porfoliomap mee naar huis
Voorjaarsvakantie

Groep 1 en 2

We zijn deze week begonnen met het nieuwe thema uit Schatkist: ‘Kikker is verliefd’. Er is iets mis met
Kikker, mij hij weet niet wat. Hij vraagt raad aan zijn vriendjes Varkentje en Haas. Zo komt hij er
achter dat hij verliefd is op Eend. Hij wil haar zijn liefde tonen, maar durft het niet zo goed. Hij brengt
haar in het geheim een tekening en een boeket. Om Eend te laten zien dat hij van haar houdt wil hij het
wereldrecord hoogspringen verbeteren. Tijdens het oefenen gaat het mis; hij valt. En dan is het Eend
die Kikker gaat verzorgen!
We hebben het ankerverhaal voorgelezen en naverteld met behulp van de platen.
We hebben al 10 letters geleerd. Het zijn: -i-, -k-, -p-, -s-, -l-, -b-, -v-, -r-, -m-, en –a-.
We herhalen ze telkens weer. Volgende week komt daar de –ee- van eend bij.
Deze week leren we in groep 2 het getal 16 aan en in groep 1 het getal 7.
Het schrijven van de kikkersprong gaat al heel goed. We blijven oefenen.

Groep 3 en 4

Alle cito’s zijn afgerond en we zijn hard aan het werk in de methodes. In groep 3 hebben we het gehad
over: wat is een hoofdletter? En waar staat een hoofdletter in de zin?
Verder hebben we druk geoefend met klok kijken. We hebben het over hele en halve uren, dit is nog
best lastig hoor.
In groep 4 zijn we ook aan het werk geweest met hoofdletters. We moesten de hoofdletters goed in de
zin zetten en niet vergeten dat een naam ook een hoofdletter heeft.
We zijn begonnen met de tafel van 5, ook het oefenblad gaat mee naar huis. Willen jullie weer even flink
oefenen? Wanneer de kinderen de tafel goed kennen, kunnen ze een sticker verdienen op de tafelkaart.
Maandag beginnen we met een nieuw thema: kinderen uit andere landen. Mochten jullie nog dingen
hebben voor de thematafel, neem het dan gerust mee. Juf Michon is in Afrika geweest dus ze gaat ons
er veel over vertellen.

Groep 5 en 6

Met spelling heeft groep 5 het komma-s-meervoud woord geleerd. Bijvoorbeeld opa-opa’s.
Groep 6 leerde het cadeauwoord. Woorden als niveau, plateau, plumeau en bureau kwamen aan de orde.
Met taal zijn we begonnen met een nieuw thema: “Ondergronds”. Het gaat voornamelijk over het leven en
werken onder de grond. Ook is er een les over het kasteel. Het kasteel heeft kamers, kelders en tunnels
onder de grond. Dit past weer mooi bij het thematisch werken van de komende weken (De
Middeleeuwen).
Vrijdag gaan we de topo toets maken van de provincies met hoofdsteden.
Nog steeds zijn we druk bezig met het lezen van de boeken die bij het Leesvirusproject horen.
Ook doen we mee met de scholenquiz. Elke week bekijken we op het scorebord hoe we er voor staan.
Spannend!

Groep 7 en 8

Juf Marjolein heeft afgelopen dinsdag de weekopening gedaan. We leerden dat Koning Salomo wel
drieduizend wijze spreuken heeft gemaakt. Met elkaar hebben we spreuk: als je in het water kijkt, zie je
je gezicht. Als je in iemands hart kijkt, zie je zijn karakter. Daar hebben met elkaar over gesproken.
Op maandag hebben we Blits, dat is de methode voor studievaardigheden. Met behulp van deze methode
leren we hanteren van studieteksten: samenvatten, uittreksel maken, de hoofdgedachte weergeven. We
leren informatiebronnen hanteren: alfabetiseren en internet. We leren kaartlezen: legenda, windroos,
register, schaal. En we leren het lezen van schema’s. tabellen en grafieken.

Met taal leerden we dat in de Verenigde Staten ze bijna als landstaal Nederlands hadden gekozen. Het
scheelde maar 1 stem.
We zijn aan het herhalen met spelling: het lijdend voorwerp. Dit is nog best lastig. We leren de kinderen
dit stap voor stap aan te pakken; wat is de persoonsvorm, wat is het onderwerp en vervolgens kun je de
juiste vraag stellen voor het lijdend voorwerp.
De toets voor wereldoriëntatie is 25 februari. Thema de gouden eeuw.

Nieuwsbrief 24 verschijnt
donderdag 11 februari

Bericht van anderen

Woensdag 10 februari
14:00 t/m 15:00 uur
(voor basisschool leerlingen)

Entree: 1€
Je krijgt drinken en wat lekkers!

Kom allemaal verkleed!

