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Hallo kinderen en ouder(s)/verzorger(s) van de Willem Alexanderschool,
We hebben het volgende nieuws voor jullie verzameld.
Broertje Sylvano
Sylvano uit groep 1 heeft een broertje gekregen. Hij heet Luciano.
Alles gaat goed met moeder en zoon. Van harte gefeliciteerd!

AMV
Afgelopen maandag is de AMV begonnen voor kinderen uit groep 5 t/m 8. De eerste keer hebben
de kinderen en juf Desiree in de IB-ruimte gezeten, maar dat is iets te klein voor de grote groep.
Daarom zitten de AMV-ers vanaf komende maandag in het handvaardigheidslokaal. Veel succes en
plezier met elkaar!

Luizencontrole
Afgelopen dinsdag is er een luizencontrole geweest. Er bleek nog één kind met neten te zijn. Dat valt
mee na het aantal meldingen van voor de voorjaarsvakantie. Als er geen aanleiding is voor een extra
controle, dan wordt er weer gewoon na de meivakantie gecontroleerd. Kriebelmoeders, bedankt!

Paasbrodenactie
Ook dit jaar is er een paasbrodenactie. Morgen krijgen de
kinderen daarvoor de bestellijsten mee naar huis. De uiterlijke
inleverdatum van de lijst is vrijdag 18 maart. Woensdag 23
maart worden de bestellingen vanaf 12.15 uur mee gegeven.

Allergielijst
In de vergadering van de activiteitencommissie is het idee ontstaan om een allergielijst aan te leggen.
We zouden graag een actueel overzicht willen van kinderen met allergieen en ook met alternatieven qua
voeding. We vinden het prettig om alle kinderen iets aan te kunnen bieden bij ac tiviteiten van school.
Zouden alle ouders van kinderen met een allergie dit naar school willen mailen of een briefje aan de
groepsleerkrachten geven? Dan kunnen wij er een overzicht van maken.

NL doet – vrijdag 11 maart
Morgen, vrijdag 11 maart, doet de school in samenwerking met Dorpsbelangen mee aan NL doet. We gaan
een begin maken met het nieuwe seizoen van de Beleeftuin. Daarbij krijgen we ook hulp van medewerkers
van Domesta. De kinderen van groep 5 en 6 gaan hiermee aan de slag. Graag allemaal laarzen meenemen!
De kinderen van groep 7 en 8 gaan een lunch maken voor alle harde werkers.
’s Middags van 14.30 uur tot 16.00 uur is er een gratis high tea in het Dorpshuis. Dit organiseert groep 7
en 8 ook. Het is voor iedereen die er zin in heeft. De groep organiseert ook een pubquiz. Niemand hoeft
zich te vervelen bij de high tea!

Inschrijven inloopmorgens
In week 11 houden alle scholen van de VPCBO open dagen. Wij doen dit dinsdagmorgen 15 maart en
donderdagmorgen 17 maart. Ouders van nieuwe kinderen kunnen de school binnen komen voor een
rondleiding door juf Sandra. Zegt het voort!
De ouders van kinderen die op school zitten, kunnen zich inschrijven voor een inloopmoment in de groep
van hun kind/kinderen. Dit is van 8.30 uur tot 9.45 uur. Daarna is er een kop koffie/thee in de hal en kan
nagepraat worden. Er is deze ochtenden geen mogelijkheid om ook na de pauze in de groepen te kijken.
Er hangen intekenlijsten bij de lokalen. Graag uw naam (laten) noteren, zodat de leerkrachten weten
hoeveel ouders zij kunnen verwachten.

Portret- en groepsfoto’s vrijdag 18 maart
Vrijdag 18 maart komt Foto Koch de portret- en groepsfoto’s maken in het gymlokaal.
Om 8.15 uur wordt de afscheidsfoto van groep 8 gemaakt. De kinderen van groep 8 worden om 8.10 uur
op school verwacht.
Vanaf 8.20 uur worden de broertjes- en zusjesfoto’s gemaakt met daarbij de jongere kinderen die nog
niet op school of de peuterspeelzaal zitten. Ouders van een gezin met jongere kinderen worden om 8.20
uur verwacht in de hal van het MFA. De jongere kinderen mogen ook individueel op de foto.
De kinderen van het Hummelhoes en van de school gaan verder onder schooltijd samen als
broertjes/zusjes en apart op de foto. Dat loopt vanzelf. De peuters en kleuters mogen een knuffel mee
nemen. Er worden dan foto’s met en zonder de knuffel genomen.

Hulp bij maken nieuwsbrief WA-at-WORK
WA-at-WORK gaat zoals bekend een nieuwsbrief uitbrengen voor alle
inwoners van Dalerpeel in Nieuwe Krim. Zijn er ouders die ervaring
hebben met een programma als publisher en tijd/zin hebben om een
aantal kinderen te helpen bij het maken van de nieuwsbrief? We horen
het graag! Belangstellenden kunnen terecht bij juf Sandra.

Verkeerscommissie
De verkeerscommissie heeft vanmorgen de verkeersvoorstelling
“Verkeerde planeet wordt verkeersplaneet” voor groep 3/4
georganiseerd.
Het was een leuke een leerzame voorstelling in de ruimte van de
peuterspeelzaal.
Jelmer en Larissa vertellen er het volgende over:

“Er was een pop met een neus die rood werd als je er op drukte. De
pop maakte de mevrouw wakker. Op de verkeerde planeet wisten
ze niet hoe het verkeer ging. Er waren allemaal botsingen. Wij
hebben geholpen hoe het verkeer werkt.
Op het eind was er een soort quiz over verkeersborden. Daarna ging
de pop terug naar zijn eigen planeet.”

Brandweerdag
Vandaag hebben we op school een brandweerdag. In alle groepen komt een medewerkster van de
brandweer om verschillende activiteiten rond Smokey te doen.
In groep 1/2 een voorleesboek, in groep 3/4 de schatkist van Smokey, in groep 5/6 lessen met
powerpoint en in groep 7/8 een les in spelvorm.
We hebben ook een ontruimingsoefening gehouden. Deze stond eigenlijk gepland voor dinsdag 20 mei,
maar dan zijn wij op schoolreis. Samen met kinderen uit groep 7/8 wordt deze oefening geevalueerd. De
verbeterpunten nemen we mee in ons ontruimingsplan.

Jarigen

Maandag 14 maart is Brandon uit groep 1 jarig. Hij wordt 5 jaar. Woensdag 16 maart is Lars uit groep 4
jarig. Hij wordt 8 jaar.
Dinsdag 15 maart zijn Juf Ciska en juf Petra allebei jarig. Omdat het dan inloopmorgen is, vieren de
kleuterjuffen op een later moment hun verjaardagen samen.

Bijbelse geschiedenis

Week 11
Ga niet weg
Matteüs 26:17-29, 30-68; 69-75
Jezus eet met zijn leerlingen de Paasmaaltijd. Later gaat hij met Petrus en twee andere leerlingen naar
de hof van Getsemane. Terwijl Jezus bidt, vallen Petrus en de anderen in slaap. Als Jezus gearresteerd
wordt, volgt Petrus hem naar de hogepriester. Maar hij durft niet te zeggen dat hij bij Jezus hoort.

Belangrijke data komende periode
Maart
Vrijdag 11
Maandag 14
Dinsdag 15
Woensdag 16
Donderdag 17
Vrijdag 18
Maandag 21
Dinsdag 22
Donderdag 24
Vrijdag 25
Maandag 28
Dinsdag 29

Dag van de techniek, Nieuwe Veste, groep 7
Bezoek molen groep 1/2
Open dag, inloopmoment 8.30 uur – 10.00 uur
Kleuters vrij
Open dag, inloopmoment 8.30 uur – 10.00 uur
Portretfoto’s en groepsfoto’s
Maandopening Petra, opening project “Bomen”
Afsluiting Leesvirus groep 5/6
Paasviering en -maaltijd. Alle kinderen om 13.30 uur vrij.
Goede vrijdag, iedereen vrij
Tweede paasdag, iedereen vrij
Studiedag team, alle kinderen vrij

Groep 1 en 2

Omdat vandaag de brandweerdag is werken we deze week over de brandweer. Er is voorgelezen uit
‘Smokey komt logeren’ en we hebben veel over de brandweer geleerd.
Volgende week beginnen we met het thema ‘Pasen’.

Maandag 14 maart gaan we een bezoek aan de molen brengen. We hebben inmiddels voldoende vervoer.
Alvast bedankt voor het rijden!
Woensdag 16 maart zijn de kleuters vrij. Juf Ciska en juf Rita gaan dan naar de Regionale Onderbouwdag
in Zwolle.
Nog niet alle kinderen hebben hun gymkleren mee naar school genomen. Zou u daar nog even aan willen
denken?
Deze week hebben we de letter –h- geleerd.
Groep 1 herhaalt getal 8 en groep 2 leert getal 18.
Met schrijven zijn we met de krul begonnen en daar gaan we mee verder.

Groep 3 en 4

Wat vonden de kinderen het leuk om maandag Lorenzo weer in de klas te zien en ook Lorenzo vindt het
leuk om terug te zijn. Lorenzo, fijn dat je er weer bent!
In groep 3 hebben we het de afgelopen week gehad over open lettergrepen, je hoort bijvoorbeeld slaa
maar je schrijft sla, best heel lastig maar het gaat steeds beter. Ook lezen we nu al mkmm woordjes, dit
zijn hele lastige woordjes zoals plank, vlecht en bang. We oefenen het lezen elke dag zodat het steeds
makkelijker gaat.
In groep 4 zijn met taal bezig met een hoofdstuk over slapen. We hebben het gehad over de
verschillende uitdrukkingen die we kennen over slapen. Dit zijn er best wel heel veel, we hebben het
gehad over wat dat deze uitdrukkingen betekenen. Enkele voorbeelden van de uitdrukkingen die we
gehad hebben zijn: een uiltje knappen, slapen als een roos, onder de wol kruipen. De kinderen kennen er
vast nog wel veel meer…
Tijdens het rekenen hebben we het dit hoofdstuk over tabellen maken. We verzamelen informatie zoals:
welk beleg hebben we op ons brood. Hier maken we dan een tabel over.
Op de thematafel maken we het gezellig met spulletjes over Pasen. De kinderen mogen dan ook spulletjes
meenemen.
Volgende week is onze stagiaire juf Willemiek de hele week in de klas, gezellig hoor!

Groep 5 en 6

Afgelopen dinsdag gaven Tess, Dominique en Marin de presentatie over de Middeleeuwen. Door ziekte
was er nog niet van gekomen. Gelukkig waren ze nu alle drie op school. De presentatie ging over de huizen
in de Middeleeuwen, de kleding, gevangenschap en eten. Prima gedaan dames!
Dinsdag 15 maart sluiten we dit onderwerp af met een toets. De samenvatting is voor de vakantie al
meegegeven.

Nog steeds lezen we boeken van het “Leesvirus”. Volgende week is de laatste week. Het leesproject
wordt afgesloten met feestje. Op dinsdagmiddag 22 maart worden we daarom om 11.30 uur verwacht in
de Bibliotheek Coevorden. We doen samen met drie andere scholen een quiz. Er is een soort spel-en-doemarkt waar de kinderen een half uurtje kunnen rondneuzen. Elk boek van het project heeft een plek in
de bibliotheek en een bijbehorende activiteit. Ook gaan we samen het viruslied zingen. Het feest eindigt
met de bekendmaking van het meest besmette boek en de winnaar van de internetquiz!
Om het feest te kunnen bezoeken hebben we enkele ouders nodig die ons brengen. We vertrekken om
11.10 uur en zullen rond 13.00 uur terug zijn. Wie wil rijden? Opgeven kan bij Jacqueline Schottert of
juf Marijke.
Om de tafels thuis nog eens flink te oefenen krijgen de kinderen nogmaals de tafelposter mee. Elke dag
even oefenen op een vaste tijd werkt heel goed.

Groep 7 en 8

Deze week stond in het teken van gastlessen. We doen mee aan het project Vet, Cool Gezond en Kies
voor Hart en Sport. Dit project is erop gericht het bevorderen van een gezonde leefstijl en het
stimuleren van sport- en beweegactiviteiten. Het project bestaat uit twee gastlessen en drie gymlessen.
Ook hebben we een les gehad over de dode hoek van Veilig Verkeer Nederland.
Morgen brengen we een bezoek met groep 7 aan de Techniek-dag op de Nieuwe Veste.
Zorg dat je op tijd op school bent: om 8.10 uur! Groep 8 krijgt morgen les van juf Christel.
Aansluitend is er zaterdag 12 maart open dag bij vier bedrijven speciaal voor kinderen en ouders die
meedoen aan de Dag van de Techniek. In ieder bedrijf is te zien hoe veelzijdig techniek is: er is veel te
zien en te doen. Vrijdag krijg je een gereedschapskistje en zaterdag kun je het windmolentje compleet
maken door een bezoek te brengen aan de bedrijven.
Groep 8 is die ochtend op school en gaat de voorbereiden maken voor de high tea.
Woensdag is de samenvatting meegegeven voor bomen, de toets is maandag 11 april.
Donderdag 17 maart gaat groep 8 naar de Doe-middag op de Nieuwe Veste. We vertrekken met de bus
om 13.00 uur en zijn om 15.30 uur terug. Groep 7 krijgt donderdagmiddag 17 maart les van juf Sandra.

Nieuwsbrief 27 verschijnt
donderdag 17 maart

