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

Welkom
Morgen, vrijdag 12 februari, wordt Giovanni vier jaar. Hij gaat vanaf dan ook echt naar school. Van harte
welkom, Giovanni.
We wensen je veel succes en plezier op de Willem-Alexander!

Brief VO groep 8
De kinderen van groep 8 hebben vandaag een brief mee naar huis gekregen over het verdere traject
verwijzing naar het Voortgezet Onderwijs. In de bijlage bij deze nieuwsbrief is die brief te vinden.
Misschien ook interessant voor andere ouders.

Inloop vrijdag 19 februari
Vrijdag 19 februari is er van 16.00 uur tot 17.00 uur een inloopmoment. In de lokalen is dan te zien op
welke manier er in de groepen aan de thema’s is gewerkt. Iedereen is welkom om een rondje door de
school te maken.

Opening Onderneming vrijdag 19 februari
Tijdens het inloopmoment van vrijdag 19 februari is rond 16.30 uur de officiele opening van de
onderneming van de school. We verzamelen dan allemaal kort in de hal van de school om bij dit
bijzondere moment aanwezig te kunnen zijn!

Briefje portfoliogesprekken
De oudste kinderen hebben vandaag een briefje meegekregen waarop voorkeur voor de
portfoliogesprekken kan worden aangegeven. Graag z.s.m. weer inleveren!

Portfoliomappen en rapporten
Zoals aan het begin van het schooljaar gemeld tijdens de informatieavonden, is dit schooljaar een
overgangsjaar tussen de portfoliomappen en de rapporten. Dit schooljaar krijgen de kinderen het
rapport in hun portfoliomap mee naar huis.

Start techniekklas VPCBO-Coevorden

In schooljaar 2012 -2013 is de VPCBO Coevorden gestart met een bovenschoolse plusklas voor meer – en
hoogbegaafde leerlingen uit de bovenbouw. Dit schooljaar willen we starten met een techniekklas. Het is
een uitbreiding op het aanbod van de negen VPCBO-scholen om aan de onderwijsbehoeften van alle
kinderen te voldoen. In eerste instantie zal het gaan om een pilot voor kinderen uit groep 7 en 8.
De techniekklas wordt in het leven geroepen voor kinderen die geïnteresseerd zijn in techniek en graag
met de handen werken. Het zijn kinderen met een praktische intelligentie die het geweldig vinden om
iets te maken.
De technieklessen worden in Sleen en in Coevorden gegeven.
Twee ervaren leerkrachten gaan de kinderen begeleiden. De
leerlingen die worden uitgekozen om deel te nemen aan dit
project, gaan in de maand mei op vier dinsdagmiddagen zich
bezighouden met techniek. De kinderen van de WillemAlexanderschool krijgen dan les in de Picardtschool in
Coevorden.
We hopen dat deze pilot een succes wordt, zodat het een
vervolg krijgt in schooljaar 2016- 2017. Via onze nieuwsbrief
houden we u verder op de hoogte. Ouders van kinderen die we
uit willen nodigen, worden persoonlijk ingelicht.

AMV

Groep 5/6 heeft meegedaan aan het project Windkracht 6. Nu hebben zich vier kinderen zich opgegeven
voor AMV (algemene musicale vorming).
In overleg met de Breiberger muzikanten kunnen we deze AMV meteen na schooltijd aanbieden.
Het is vanaf maandag 7 maart van 14.40 uur tot 15.05 uur in school. De kinderen mogen op school blijven,
krijgen iets te drinken en gaan na AMV mee naar huis.
Op deze manier maken we het ‘zo gemakkelijk mogelijk’. Morgen krijgen de kinderen uit groep 5 t/m 8 de
aanmeldingsbrief mee naar huis.

Alle kinderen van groep 5 t/m 8 mogen meedoen. Aanmelden kan tot
donderdag 18 februari.
Lever het strookje in op school.
Het zou leuk zijn als de AMV-groep nog een beetje groter wordt!

Jarigen

Morgen, vrijdag 12 februari, is Sander uit groep 3 jarig. Hij wordt 7 jaar.
Van harte gefeliciteerd met jouw verjaardag, Sander!

Bijbelse geschiedenis

Week 7: 15/02 - 19/02
Wat gebeurt er nu?
Matteüs 14:13-21; 22-33. 16:13-20
Petrus is een leerling en vriend van Jezus. Hij maakt bijzondere dingen mee. Vijf broden en twee vissen
zijn genoeg voor een grote groep mensen, er is overvloed voor iedereen. Het is een wonder. Na deze
gebeurtenis komen Petrus en de andere leerlingen in een storm op het meer terecht. Jezus komt over
het water naar hen toe. Als Petrus ziet dat het Jezus is, durft hij zelf ook uit de boot te stappen. Jezus
redt hem als hij bang is.

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
Ons lokaal ziet er al erg
uit door alle lieve werkjes die de kinderen hebben gemaakt. Kikker is nog
steeds tot over zijn oren verliefd op die schattige eend.
Deze week hebben we het over het huis van eend en kikker gehad,
we hebben gerijmd en we zijn met de letters van kikker, eend,
varkentje en haas bezig geweest.
Groep 2 heeft met het kleuter-luistersetje gewerkt. Met de koptelefoon op luisteren ze naar de
opdrachten die gegeven worden. Het is een volgordespel, waarbij ze de kaartjes op de goede volgorde
van het verhaal moeten leggen. Ze kunnen het zelf controleren of ze het goed gedaan hebben.
Volgende week gaan we de letters weer herhalen. Groep 2 leert getal 17 en groep 1 leert getal 8.
Morgen gaan we in ons schrijfschrift de kikkersprong schrijven en volgende week beginnen we met de
krul.

Groep 3 en 4

In de klas
Groep 3 heeft de afgelopen week weer nieuwe klanken geleerd. De SCH van schip en NG van ring kennen
ze nu ook. Vooral de NG is best nog wel lastig. Met rekenen zijn we nog steeds bezig met de klokken.
Hele uren kennen ze al best goed, maar om dan te zeggen hoe laat het een half uur later is, is moeilijk.
Wilt dit thuis op een speelse manier eens met de kinderen oefenen?
Groep 4 heeft het maar druk. De tafel van 5 hebben we mee naar huis gekregen en sommige kinderen
hebben die al opgezegd. De tafel van 4 komt nu al aan de orde in het rekenboek. Deze tafel zal dan ook
binnenkort mee naar huis komen. Eerst de tafel van 5 afronden.
Thematisch werken
In de klas werken we aan het thema `kinderen in andere landen.` Dat is wel te zien in de klas en op de
thematafel. Ook hebben we een kist met boeken van bieb gekregen over `kinderen in andere landen.`
Juf Michon heeft veel verteld over Afrika. Dat er heel arme mensen en gebieden zijn, maar dat ook in
Afrika niet iedereen arm is. Ook hebben we geleerd dat de hoofdstad van Kenia, Nairobi is. Net zoals
Amsterdam bij Nederland hoort.
De spreekbeurten en verteltafels komen eraan. Daarover is een brief mee naar huis gegaan met de
data van de spreekbeurten. Hieronder nog even in het kort de bedoeling. In de klas hangt het formulier
ook, dus we denken er vast allemaal aan.

Groep 3: Verteltafel

Neem wat spullen mee, waarover je wat leuks kunt vertellen. Leg dat op een leuke manier op tafel neer
en laat dat aan de klas zien en vertel er wat over.

Groep 4: Spreekbeurt

Kies een onderwerp, waarover je de klas wat wilt vertellen. Neem wat spullen mee, laat plaatjes zien of
gebruik het bord. De spreekbeurt duurt 5-10 minuten.

Groep 5 en 6

Met Nieuwsbegrip (begrijpend lezen) is het thema: ” Het Chinese Nieuwjaar”.

De kinderen leren dat verwijswoorden naar een ander woord of groepje woorden verwijzen dat eerder in
de tekst staat. Ze kunnen aangeven waarnaar een verwijswoord verwijst.
Met rekenen maken we deze week de toets van blok 3.

In groep 5 worden o.a. de kloktijden getoetst. In groep 6 toetsen we de keersommen zoals 3 x 56 en de
sommen met liter, cl en ml.
Groep 5 heeft met spelling het onderwerp in de zin leren zoeken. Regel: je vindt het onderwerp door te
vragen wie of wat + persoonsvorm. Verder hebben we geoefend met de tegenwoordige tijd en verleden
tijd.
Groep 6 oefende zinnen met het vinden van de persoonsvorm. De persoonsvorm is het werkwoord in de
zin dat zegt wat iets of iemand doet. Je kunt de persoonsvorm vinden door de vraagproef en of de
tijdproef te doen.
Er zijn nog enkele kinderen die een boekbespreking moeten houden. Zij krijgen vandaag een briefje met
datum mee.

Groep 7 en 8

Handbaltoernooi zaterdag 20 februari. Sporthal De Goorn in Oosterhesselen.

Meisjespoule
De start is om 12.30 uur en eindigt om 15.15 uur met de prijsuitreiking in de zaal. Ons team heeft de
eerste wedstrijd om 12.52 uur. We wilden dan ook uiterlijk om 12.00 uur vertrekken vanaf school.
Juf Sandra is in Oosterhesselen om jullie op te vangen. Zij coacht en begeleidt jullie en heeft de kleding
bij zich.

Jongenspoule
De start is om 15.30 uur en eindigt om 18.15 uur met de prijsuitreiking in de zaal.
Ons team heeft de eerste wedstrijd om 15.41 uur. We wilden dan ook om 14.40 uur uiterlijk vertrekken
vanaf de school. Juf Marijke zal daar zijn om jullie op te vangen. Zij coacht en begeleidt jullie daar.
Omdat juf Bianca zaterdag een cursus heeft, is zij er helaas niet bij. Juf Christel komt helpen coachen!
Deze week hebben de kinderen een flyer meegekregen over het verkeersexamen. Het verkeersexamen is
donderdag 7 april. De kinderen kunnen zich thuis ook voorbereiden: examen.vnn.nl. Ze hebben de
verkeersborden meegekregen om te leren. De toets daarvoor is 8 maart.

Vrijdag gaan de kinderen van groep 7 beginnen met typeworld. Dit is een twintig weken durende cursus
en aan het eind van dit traject halen de kinderen een certificaat. De kinderen leren op deze manier blind
typen met 10 vingers. De kinderen hebben daarvoor vandaag een briefje meegekregen.

Met spelling leren we het koppelteken op de juiste manier gebruiken. Nieuw was deze week het
werkwoordelijk gezegde. We benadrukken en leren de kinderen de stapsgewijze aanpak. Wat doe je
eerst en wat is de tweede stap.
Met behulp van de spiegelkaartjes hebben we de kinderen zelf een kwaliteit laten kiezen. Mooi om te
zien dat iedereen zichzelf goed kent en kan beschrijven waarom voor deze kwaliteit is gekozen.

Nieuwsbrief 25 verschijnt
donderdag 18 februari

