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

Morgen is het zover, dan gaat juf Marjolein trouwen met Samuël!
In de vorige nieuwsbrief stond de kaart afgedrukt. Denken jullie er aan een kaartje te sturen?
De Mast 5
7908 LJ Hoogeveen
Meike, Mike en juf Sandra gaan naar de ceremonie die onder schooltijd in de Wegwijzer in Geesbrug
wordt gehouden. Zij bieden daar namens alle kinderen een cadeau aan.
Om 19.30 uur is er een kerkdienst in de Kerkboerderij in Hoogeveen.
Daarbij is iedereen van harte welkom.
We wensen juf Marjolein en Samuël een prachtige dag en maak iets
moois van jullie huwelijk!

Beterschap voor Hendrina

In de meivakantie heeft onze schoolschoonmaakster Hendrina bij een val haar heup gebroken. Ze is
daaraan geopereerd en het gaat de goede kant op. De school wordt tijdelijk door invallers schoon
gemaakt. We wensen Hendrina van harte beterschap!

Overgang naar nieuw computersysteem

Op het moment gaat het computersysteem van de school over op een modernere variant. Binnenkort
hebben we er vast veel plezier van. Nu is het nog even lastig dat de mail niet werkt. Het is de reden
waarom deze nieuwsbrief op papier verschijnt.

Pinksterweekeinde

I.v.m. het Pinksterweekeinde zijn de kinderen van groep 5 t/m 8 morgen om 13.30 uur vrij. Maandag 16
mei, tweede pinksterdag, is er geen school.

Luizencontrole

Afgelopen dinsdag is er een luizencontrole geweest. Er zijn bij één kind van de bovenverdieping neten
gevonden. Als er dit schooljaar geen berichten komen dat er luizen zijn, dan wordt er niet meer
gecontroleerd. Bedankt voor de controle, kriebelmoeders!

Informatieve ouderavond en ouderenquete

De maandagavond voor de meivakantie was de informatieve ouderavond. We hebben als team de nieuwste
ontwikkelingen op schoolniveau uitgelegd in workshops. Bedankt voor ieders komst!
De ouderenquête is toen ook uitgedeeld. Door de meivakantie hebben we nog niet veel enquêtes terug.
Wilt u daar nog aan denken? We kunnen de info uit de enquêtes goed gebruiken voor het maken van
plannen voor de toekomst.

Verkeerscommissie

Deze week is het verkeersweek in school. Het is ook wel te zien aan de verkeersborden waarmee de hal
versierd is. De verkeerscommissie heeft afgelopen dinsdag een verkeersles gegeven aan groep 1/2.
Buiten werd geoefend op de fiets, o.a. bochtjes nemen en remmen. Binnen werden de borden bekeken en
werd daarbij verteld. De kinderen weten er veel van!
Komende donderdag helpen de leden van de verkeerscommissie bij het praktisch verkeersexamen in
Coevorden.

Schoolreis

Dinsdag 31 mei gaan alle groepen op schoolreis. De kinderen van groep 1 t/m 4 gaan naar de Sprookjeshof
in Zuidlaren en de kinderen van groep 5 t/m 8 naar Wildlands in Emmen. De begeleiding is rond. Het is
schoolafspraak dat daarvoor ouders worden gevraagd die zich structureel inzetten voor de school.
Alle verdere praktische informatie komt in de nieuwsbrief van volgende week te staan.

Beleeftuin

Afgelopen dinsdag zijn de kinderen van groep 5/6 die bij de Burendag nog niet aan de beurt waren
geweest, naar de Beleeftuin geweest. Zij hebben daar aardappelen gepoot. Vanaf komende dinsdag gaan
er weer groepjes met kinderen uit alle groepen naar de Beleeftuin. De kinderen die komende dinsdag aan
de beurt zijn, krijgen vandaag een apart briefje mee.

Vooraankondiging:Badmintontoernooi vrijdag 10 juni

Vrijdag 10 juni organiseert
WA-at-WORK
een badmintontoernooi.
Het toernooi is voor deelnemers vanaf 15 jaar in de gymzaal.
Het duurt zo van 16.00 uur tot 18.00 uur
en er is ook gezelligheid bij
voor iedereen die niet mee doet!
Verder informatie volgt snel,
maar ga vast in training
en houd de datum vrij!

Jarigen

Op tweede pinksterdag, maandag 16 mei, wordt Romee uit groep 4 acht jaar.
Van harte gefeliciteerd, alvast. We wensen je een mooie dag!

Bijbelse geschiedenis
Week 20: 16/05 - 20/05
Het feest is begonnen!
Ruth en Handelingen 2:1-13
Het verhaal van Pinksteren speelt zich af tijdens een feest: Het is Wekenfeest in Jeruzalem. Wat is dat
eigenlijk voor een feest? Op het feest vertellen mensen elkaar het verhaal van Ruth. Ze vieren dat God
voor mensen blijft zorgen.

Belangrijke data komende periode
Mei
Vrijdag 13
Maandag 16
Dinsdag 17
Woensdag 18
Vrijdag 20
Dinsdag 24
Woensdag 25
Donderdag 26
Vrijdag 27
Dinsdag 31

Kinderen groep 5 t/m 8 13.30 uur vrij
Tweede Pinksterdag
Excursie groep 5/6
Voorstelling Kunstmenu groep 7/8
Dalerpeel schoon door groep 7/8
Avond4daagse
Avond4daagse
Avond4daagse
Avond4daagse
Schoolreis

Groep 1 en 2
Na een fijne meivakantie zijn we weer uitgerust aan de slag gegaan. We zijn begonnen met het thema
verkeer. Dinsdag hebben we verkeersles gehad. We hebben op het plein gefietst en gestept over een
uitgezet parcours en dat deden we heel goed!
Gisteren hebben we een leeskastje in de klas gekregen. Dit is een kastje met zes laatjes waarin een boek
en taalactiviteiten zitten die betrekking hebben op het thema.

Vanmorgen kwam het boek ‘Tim op de tegels’ tevoorschijn uit het rode laatje. Het
gaat over een jongetje dat van zijn vader op de tegels moest blijven toen hij naar
buiten ging. Hij deed dat keurig, maar wat er toen gebeurde……
Naar aanleiding van dit boek gaan we verschillende activiteiten doen. We gaan na
of we het verhaal goed begrepen hebben, we gaan rijmen, woorden klappen enz.
We leren veel woorden, zoals stoep, stoeprand, zebrapad, stratenmaker,
verkeersbord en nog veel meer.
Groep 1 heeft nu de getallen 1 t/m 10 aangeboden gekregen en groep 2 t/m 20. Deze getallen gaan we
tot de zomervakantie steeds herhalen. Volgende week leren we de letter –w- van weg. En groep 2 gaat
‘de kronkel’ schrijven.

Groep 3 en 4

Na een heerlijke vakantie met allemaal leuke dagen, waaronder Moederdag, zijn we maandag weer fris
begonnen. Ondanks het prachtige weer moesten we weer aan het werk.
In groep 3 en 4 staat nu dagelijks het oefenen van leestekst of woordjeslijsten op het programma, we
merken dat er na een vakantie altijd even weer flink geoefend moet worden om vooruit te kunnen gaan.
We lezen per kind 1 minuut, oefent u thuis ook met ons mee?
Nog even ter herinnering: voor groep 4 staan de tafels ook nog op het programma, nog niet ieder kind
heeft alle tafels opgezegd.
We zijn deze week begonnen met het thema verkeer, wanneer de kinderen nog spulletjes hebben voor op
de themakast dan mogen ze deze gerust meenemen naar school.
We zullen hier nog 2 weken over werken.
Volgende week zal juf Willemiek de hele week bij ons in de klas zijn.

Groep 5 en 6
Na de heerlijke vrije dagen zijn we deze week weer vol goede moed begonnen.
Maandag zijn we met thematisch werken gestart met het thema : "Leven als jager en boer".
We hebben gelezen over de IJstijd. Ook hebben we gezien hoe de zwerfkeien in Drenthe zijn gekomen.
De kinderen waren verrast om te horen dat in die tijd hier Mammoeten leefden. Kortom, een interessant
thema.
Met taal werken we nu over het thema dierentuin. Dit sluit mooi aan bij ons geplande schoolreisje naar
Wildlands in Emmen. We leren hoe je goede informatieborden maakt over dieren in de dierentuin. Hoe
maak je een duidelijke omschrijving van een dier? Woorden als: controlestrook, entreekaartje, geldig,
abonnement, huid, vacht en route komen aan de orde. De kinderen gaan veel samenwerken tijdens dit
thema.

Dinsdag 17 mei gaan we naar Schoonoord. We gaan daar samen met een archeoloog de bodem
onderzoeken. We zijn nog op zoek naar vervoer. We vertrekken om 8.30 uur en zijn zeker om 11.00 uur
terug.
Vandaag krijgen de kinderen de oefenbladen van de provincie Flevoland mee naar huis.
De toets is donderdag 19 mei.

Groep 7 en 8
Na een aangename vakantie met heerlijk weer zijn we de week weer begonnen met lekker uitgeruste
kinderen. Fijn om jullie allemaal weer te zien!
Afgelopen dinsdag hebben we een gastles gehad van de landmacht. Het was een erg interessante
ochtend waarbij de kinderen te zien kregen wat er nu allemaal in zo'n grote rugzak zit die de militairen
dragen. Onvoorstelbaar wat daar allemaal in past! Ook mochten ze het even ervaren hoe het voelt om 40
kg aan bepakking mee te dragen. Ook werden de kinderen geschminkt met camouflage-stift en kregen we
nog allen een leuk aandenken. We willen de heren nog hartelijk danken voor de verrijkende ochtend.

Vandaag hebben we het praktisch verkeersexamen in Coevorden. De kinderen hebben allen een brief
meegekregen met info over die ochtend. Het is belangrijk dat de kinderen op een goede fiets komen.
Deze wordt ter plekke gekeurd en is wel bepalend voor het examen.
De route die de kinderen afleggen staat in de route beschreven die de kinderen mee naar huis hebben
gehad. Heel veel succes!!
Culturele mobiliteit
Woensdag 18 mei gaat groep 7/8 naar Coevorden voor de voorstelling : Droomstad. We gaan heen en
terug met de bus. Het belooft een leuk uitje te worden.

Nieuwsbrief 33 verschijnt
donderdag 19 mei

