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

Inloopmorgens

Dinsdagmorgen en vanmorgen zijn de inloopmorgens geweest. Het is goed en leuk om te kunnen
laten zien hoe er in de groepen gewerkt wordt. Onder het genot van een kop koffie/thee werd
met elkaar nagepraat over het ‘reilen en zeilen’. Bedankt voor jullie komst en inbreng!

NME-Project Bomen – oproep

Maandagmorgen openen we het NME (Natuur en Milieu Educatie)- project over bomen. Vrijdag 15 maart
om 11.30 uur is de gezamenlijke afsluiting in het Dorpshuis. Hiervoor worden ouders/verzorgers en
belangstellenden van harte uitgenodigd.
Wie zou ons iets kunnen vertellen over bomen in onze schoolomgeving? Of ken je iemand die veel van
bomen en boomknoppen weet en ons wel een kleine excursie zou willen geven. Geef het dan door.

Drentse veurlezers dinsdagmorgen 22 maart
Dinsdagmorgen 22 maart komen er meteen om 8.30 uur Drentse Veurlezers in de groepen.
Er zal in het kader van Meertmoand - Dialectmoand in het Drents worden voorgelezen.
De kinderen van groep 5 t/m 8 krijgen het tijdschrift “Wiesneus” mee naar huis.

Pasen
Donderdag 24 maart vieren we het paasfeest. Meteen om 8.30 uur is er een viering voor kinderen en
leerkrachten in het kleuterlokaal. Daarna zijn er gezellige paasactiviteiten.
Alle kinderen krijgen de paaslunch aangeboden vanuit school. Hiervoor graag een eigen bord, beker en
bestek meenemen. Wie het lekkervindt, mag ook een gekookt ei meenemen. Dit graag in een plastic tas
doen, zodat het ook gemakkelijk weer mee genomen kan worden als het vies is.
Alle kinderen zijn donderdag 24 maart om 13.30 uur vrij.

Vrije dagen Pasen
Donderdag 24 maart zijn alle kinderen om 13.30 uur vrij.
Vrijdag 25, maandag 28 en dinsdag 29 maart zijn de kinderen vrij.
Dinsdag 29 maart is een studiedag van de leerkrachten. Zij zijn dan wel op school.

Paasbrodenactie
Afgelopen vrijdag hebben de kinderen de bestellijsten voor de
paasbroden mee naar huis gekregen. Morgen is de uiterste
inleverdatum. Woensdag 23 maart kunnen de broden vanaf 12.15
uur opgehaald worden in de hal van het MFA.

Op herhaling: 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.

Op herhaling: Portret- en groepsfoto’s vrijdag 18 maart
Morgen, 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.
Z.s.m. na deze foto wordt de groepsfoto van groep 3/4 gemaakt. Graag allemaal iets eerder op school
komen!
Vanaf 8.25 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 8.25
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.

Op herhaling: 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.

Jarigen

Er zijn de komende week geen jarigen in ons midden.

Bijbelse geschiedenis

Week 12: 21/03 - 25/03
Ben je er?
Matteüs 27:11-26; 33-66. 28:1-10
Jezus wordt bij Pilatus gebracht en uiteindelijk gedood. Op de derde dag gaan de vrouwen naar het graf.
Is Jezus er? Het is Pasen: Jezus leeft!

Belangrijke data komende periode
Maart
Vrijdag 18
Maandag 21
Dinsdag 22
Donderdag 24
Vrijdag 25
Maandag 28
Dinsdag 29

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

Wat was het leuk bij de molen afgelopen maandag. De kinderen hebben genoten van
de hoge molen met die grote wieken! En wat hebben ze weer veel geleerd.
De ouders die gereden hebben en foto’s hebben gemaakt, willen we hartelijk bedanken!
Zonder u kunnen zulke uitstapjes niet doorgaan.
Deze week zijn we met het thema Pasen begonnen. Het boekje van Opa Knoest hebben we gelezen. We
hebben van papier-maché een paasei gemaakt. En het gaf helemaal niks dat onze handen vies werden.
Ook volgende week gaan we verder met dit thema. We zijn al druk de liedjes voor de paasviering aan het
oefenen. Die dag krijgen we ook een paaslunch, waarvoor de kinderen zelf een bordje en bestek mee
moeten nemen (staat elders op deze nieuwsbrief). We hebben er nu al zin in!

Er zijn ouders bij ons op bezoek geweest in de klas. Dat vonden wij heel erg leuk, we hopen dat u het ook
mooi heeft gevonden om eens te kijken wat we allemaal doen.
A.s. maandag wordt het NME-project ‘Bomen’ geopend door juf Petra. Wat zullen we veel over bomen te
weten komen.
Volgende week gaan we een nieuwe letter leren: de letter (klank) –ei-.
De cijfers gaan we allemaal herhalen.
En groep 2 gaat weer schrijven, we herhalen ‘de krul’.

Groep 3 en 4
Afgelopen week in groep 3 hebben we met veilig leren lezen geleerd wat verkleinwoorden zijn en hoe je
ze moet lezen.
We hebben het gehad over koek- koekje
Boom- boompje
Maan – maantje
Ook hebben we geleerd door goed naar een aantal plaatjes te kijken dat we een verhaal kunnen maken
van de zinnetjes die bij het plaatje horen.
In groep 4 hebben we verder gewerkt aan lidwoorden (de het een) en zelfstandige naamwoorden
(woorden die iets zeggen over mensen, dieren of dingen)
Met rekenen hebben we het gehad over tientallen en eenheden, dit is nog best lastig maar gelukkig
komen er nog veel sommen over dit onderwerp.
We werken over het thema pasen en hebben met juf Willemiek mooie kippen gemaakt van een
handschoen.
We hebben nog niet alle rapporten terug gekregen, wilt u hier nog even aan denken?

Groep 5 en 6

Deze week leert groep 5 met rekenen staafgrafieken maken. Groep 6 leert klokkijken met de
secondewijzer. De tijd is bijvoorbeeld: half 2 en 13 seconden.
Met taal zijn we begonnen met een nieuw thema : “Geld”. De eerste les ging over geld op de bank.
Woorden van de week zijn: De balie, het bankbiljet, contant, het saldo en het salaris.
In les 2 bekijken we wat het doel is van een advertentie en of reclameteksten. Wat trekt jouw aandacht
en wat doet het met jouw gedrag?
Met thematisch werken beginnen we maandag met het thema: ”Bomen”.
Als je mooie platen van bomen hebt, neem ze mee!
Herhaalde oproep: wie wil of kan rijden op dinsdag 22 maart naar de Bibliotheek Coevorden?
We hebben daar het Leesvirusfeestje. Vertrek om 11.10 uur. We zijn rond 13.00 uur terug.
Opgave bij Jacqueline Schottert of juf Marijke.

Groep 7 en 8

Dinsdag is er aan groep 8 een informatie boekje meegegeven over de CITO eindtoets. Het is goed als de
kinderen dit ook zelf doorlezen.
Vervoer nodig:
Vrijdag 8 april vieren juf Bianca en juf Christel hun verjaardagen in Odoorn op de camping. De kinderen
worden om half 10 verwacht en zijn om 3 uur weer terug op school. Wie kan er die dag brengen en/of
halen?
Woensdag 6 april mogen we een bezoek brengen aan het bedrijf van de familie Talen in Hoogeveen. We
worden daar om 9.30 uur verwacht. Wie kan er rijden?
Het schriftelijk verkeersexamen is donderdag 7 april. Vergeet thuis niet online te oefenen op de
website van Veilig Verkeer Nederland.
Het praktisch verkeersexamen is donderdag 12 mei. De kinderen fietsen dan in tweetallen.
De route is dinsdag meegegeven. Dan kun je alvast de route een keer fietsen.
Woensdagmiddag 6 april deed onze kanjer Kay Kruithof mee aan de ronde van de voorleeskampioen. Het
vond plaats in Theater de Hofpoort in Coevorden. Het was een bijzondere spannende middag. Hij heeft
niet gewonnen, maar we zijn ontzettend trots op hem!

Nieuwsbrief 28 verschijnt
donderdag 24 maart

