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

NME-Project Bomen – afsluiting vrijdag 15 april om 11.30 uur
Vrijdag 15 april om 11.30 uur
is de gezamenlijke afsluiting
van het NME-project over bomen
in het Dorpshuis.
Hiervoor worden ouders/verzorgers en belangstellenden van harte uitgenodigd.

Koningsspelen vrijdag 22 april

Vrijdag 22 april zijn de Koningsspelen. Wij hebben er zin in!
Alle kinderen, ook groep 1 t/m 4, gaan die dag van 8.30 uur tot 13.30 uur naar school.
Zo kunnen we er met elkaar een gezellige dag van maken.
Kom in sportieve kleding naar school!
De kinderen van groep 5 t/m 8 hebben ook hun gymkleding voor binnen nodig.
De kinderen hoeven deze dag geen lunch mee te nemen, deze krijgen we vanuit de organisatie van de
Koningsspelen. Wel graag eten en drinken meenemen voor tussendoor. Neem voor de lunch een beker,
bordje, bestek in een plastic tas mee!
Z.s.m. na 8.30 uur zullen we de vlag hijsen op het plein. Ouders zijn hierbij van harte welkom.
We zingen dan samen het Wilhelmus en zingen en dansen op het lied van de Koningsspelen 2016:
Hupsakee!

Via deze link is het dansje en liedje
te vinden. Even goed oefenen: Dan
kunnen de vaders en moeders op
het plein ook meedoen! ;-)
http://www.koningsspelen.nl/
dansjeenliedje/
Vanaf 9.30 uur zijn de kinderen van groep 1 t/m 4 op het sportveld van NKVV. Zij doen daar allerlei
sport- en spelactiviteiten. Hierbij hebben wij hulp nodig! Wie tijd/zin heeft, kan zich melden bij juf
Alette, juf Michon of juf Sandra.
De kinderen van groep 5 t/m 8 worden verdeeld in twee groepen. Deze twee groepen gaan trefbalspelen
op het veld bij NKVV doen en krijgen een clinic turnen/free runnen in de gymzaal. Hierbij krijgen we hulp
van studenten “sport en beweging” van het Drenthe College. Juf Michon is bij deze clinic aanwezig.
Om 12.00 uur zijn de spelletjes en clinics afgelopen en gaan we lunchen.
Van 9.30 uur zijn ouders van harte welkom om op de sportvelden of in de gymzaal te komen kijken.
Als het vanwege het weer niet mogelijk is om de activiteiten buiten te doen, dan blijven de kinderen op
school. De clinic voor groep 5 t/m 8 gaat dan wel door.

Informatieve ouderavond maandagavond 25 april
De informatieve ouderavond over de schoolontwikkeling is maandagavond 25 april.
“Wat doen die kids in de klasse?”
De uitnodigingen worden vanaf morgen zoveel mogelijk persoonlijk uitgedeeld door de leerkrachten.
We verwachten een hoge opkomst!
Mocht het echt niet lukken om te komen, laat het dan weten aan één van de leerkrachten.
Inloop 19.30 uur, aanvang 19.45 uur in de school
19.45 uur – 20.00 uur inleiding
20.00 uur – 20.45 uur eerste ronde workshops
20.45 uur – 21.30 uur tweede ronde workshops
21.30 uur – 21.45 uur afronding

Jarigen

Maandag 18 april is Jeroen Benjamins uit groep 7 jarig. Hij wordt 11 jaar.
Dinsdag 19 april is Cheyenne de Haas uit groep 3 jarig. Zij wordt 7 jaar.
En donderdag 21 april is Joanne Fokke uit groep 3 jarig. Zij wordt ook 7 jaar.
Van harte gefeliciteerd met jullie verjaardagen!

Bijbelse geschiedenis

Week 16:18/04 - 22/04
Ik weet wat!
Ruth 2:18-23, 3:1-18
Noömi en Ruth zijn op weg gegaan naar de toekomst. In Betlehem staat weer graan op de velden, er is
weer genoeg te eten. Maar is er ook iemand die voor de beide vrouwen zorgt? Noömi bedenkt een plan:
Ruth moet naar Boaz toegaan. Zal dat een nieuw begin zijn?

Belangrijke data komende periode
April
Vrijdag 15
Maandag 18
Dinsdag 19
Woensdag 20
Donderdag 21
Donderdag 21
Vrijdag 22
Maandag 25
Dinsdag 26
Woensdag 27
Donderdag 28 t/m vrijdag 6 mei

Afsluiting project “Bomen”, 11.30 uur Dorpshuis
Voorstelling kunstmenu groep 1/2
Cito-eindtoets groep 8, Cito-entreetoets groep 7
Cito-eindtoets groep 8, Cito-entreetoets groep 7
Cito-eindtoets groep 8, Cito-entreetoets groep 7
15.00 uur Verkeerscommissie
Koningsspelen, alle kinderen om 13.30 uur vrij
Informatieve ouderavond
GMR-vergadering
Koningsdag, alle kinderen vrij
Meivakantie

Groep 1 en 2
Wat was het gezellig gisteren toen de juffen hun feestje gaven. De kinderen waren mooi verkleed, de
juffen ook en we hebben heel veel leuke spelletjes gedaan. En…… genoten van de traktaties. Het was een
heel geslaagde ochtend!

Maandag zijn we naar de beleeftuin geweest, samen met groep 3 voor het ontdekpad. Hier hebben we
veel geleerd over bomen.
Dinsdag is de verkeersvoorstelling niet doorgegaan. Deze is verplaatst naar maandag 30 mei.
A.s. vrijdag is de afsluiting van ons bomenproject. In het dorpshuis zullen we iets laten zien en horen.
U komt toch ook kijken?
Maandag 18 april viert juf Petra de verjaardag van haar dochtertje Inez. Dan zal juf Rita lesgeven.
In plaats daarvan gaat juf Petra donderdag 21 april werken.
Maandag gaan we naar een voorstelling in Coevorden. Het gaat over Woeste Willem. Het vervoer
hiervoor is geregeld. We zijn benieuwd!
Volgende week worden alle letters herhaald. Groep 1 leert getal 9 en groep 2 getal 20.
Met schrijven beginnen we met een nieuw thema: ‘Het kronkeltje’.

Groep 3 en 4
Maandagmiddag zijn we met de kinderen naar de beleeftuin geweest om daar een ontdekpad over
bomen te doen. Dit was erg leuk. De kinderen mochten m.b.v een spiegeltje in de takken van de bomen
kijken… ook mochten ze een stukje boom “overtrekken” met wasco en nog veel meer. Het was een
geslaagde middag.
In groep 3 zijn we veel aan het lezen want we merken dat wanneer je veel oefent, het steeds
makkelijker maar ook steeds leuker wordt. Het blijven lezen is erg belangrijk, door het blijven
herhalen en ontdekken van woorden vergroten we onze woordenschat maar ook begrijpen we steeds
beter wat we lezen.
Ook oefenen we alle dagen dictee woorden, dit vinden we erg leuk want we schrijven in een echt
schrift en mogen zelfs een krul zetten wanneer we het goed hebben gedaan.
In groep 4 merken we steeds meer dat het kennen van de tafels erg belangrijk is. We maken op dit
moment veel sommen met hier in vermenigvuldigingen. Voor de kinderen die de tafels nog niet goed
kennen is het belangrijk om thuis nog eens te oefenen.
Ook zijn een aantal kinderen met opdrachtkaarten naar de dorpswinkel geweest om daar te rekenen.
Ze kwamen erg enthousiast terug!! De kinderen die nog niet geweest zijn mogen ook nog een keer
heen.

Groep 5 en 6
Maandagmiddag zijn we met juf Bianca en de boswachter het bos in geweest. Het was een leuke en
leerzame ervaring.
Groep 5 leert met spelling het schrijven van het achtervoegsel –e of –er. Bijvoorbeeld: landelijke en
treurige. Groep 6 oefent met het “garagewoord”. Woorden als etalage, bagage en etage komen aan de
orde.
Vanmiddag maken de kinderen de topotoets van Drenthe. Vandaag nemen ze de topo van de provincie
Friesland mee naar huis. Donderdag 21 april krijgen ze de toets.
We starten met het project “Vooruit met voorlezen”. Het is de bedoeling dat de leerkracht elke dag een
stuk voorleest uit minder bekende boeken. Dit om het lezen bij kinderen te stimuleren.
We beginnen met het boek: ”Mijn bijzonder rare week met Tess”. Een boek geschreven door Anna
Woltz. Ook zullen we gaan lezen uit een gedichtenbundel. Als het boek uit is, maken de kinderen
opdrachten m.b.v. opdrachtenkaartjes. Deze kunnen ze in groepjes maken, zodat het samenwerken wordt
gestimuleerd.

Groep 7 en 8
Woensdag hebben we een bezoek gebracht aan het bedrijf van familie Talen in Hoogeveen. Bedankt voor
de leerzame en leuke ochtend.

In samenwerking met de bibliotheek hebben we vier voorleesboeken uitgekozen. Waarvan één
gedichtenboek. We zijn begonnen met het voorlezen van Gips, geschreven door Anna Woltz.
Met rekenen zijn we bezig in groep 8 met procenten. En dan opdrachten als: hoeveel procent suiker zit
er in de jam. In groep 7 oefenen we met het maken van kommagetallen van de breuken.
Met taal zijn we afkortingen aan het leren en hoe je aantekingen maakt.
De toets van wereldorientatie hebben we gemaakt aan de hand van een quiz (kahoot). Dit was een leuke
ervaring. Iedereen is geslaagd.
Volgende week met de CITO toets mogen de kinderen wat drinken en iets lekkers meenemen.
Voor het praktisch verkeersexamen op donderdag 12 mei zijn wij nog twee vrijwilligers nodig om het
examen te laten plaats vinden. De startplaats is in Coevorden op de parkeerplaats bij zwembad de
Swaneburg. Wie willen dit wel doen?
Bedankt voor alle leuke kadootjes die we hebben gekregen. En nogmaals alle ouders die hebben gereden,
hartelijk bedankt. Wij hebben een leuke dag gehad met de kinderen.

Nieuwsbrief 32 verschijnt
donderdag 21 april

Nieuws van anderen

