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

Inloop morgen
Morgen, 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.

Ook morgen: Opening Onderneming
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!

Collegiale consultaties, kindgesprekken en cursussen
In deze periode houden de leerkrachten onderlinge collegiale consultaties. De juffen kijken bij elkaar in
de groep. De klassen worden hiervoor af en toe een half uur over genomen door andere juffen.
Alle juffen hebben Persoonlijke Actie Plannen (PAP’s). Daarin beschrijven ze op welke manier ze aan
bepaalde onderdelen uit de schoolontwikkeling willen werken. Voorbeelden zijn: Het geven van de
instructie, het inzetten van samenwerkingsvormen, het werken met ICT en het houden van
kindgesprekken. De juffen stellen elkaar voor de collegiale consultaties leervragen waarop gelet wordt.
Na schooltijd zijn er onderlinge gesprekken waarin het klassenbezoek met de bijbehorende vraag
besproken wordt. Op deze manier leren we van en met elkaar!

Ook is juf Michon de afgelopen periode in verschillende groepen geweest om de leerkrachten de kans te
geven kindgesprekken te voeren.
Morgen en overmorgen, vrijdag 19 en zaterdag 20 februari, gaan juf Alette en juf Bianca naar een
training van Klassekids. We hebben als team al eerder kennis gemaakt met de principes van Klassekids en
willen dat verder vorm geven binnen de school. Alette en Bianca worden daarbij onze ‘experts’.
Op www.klassekids.nl is meer informatie te vinden. Tijdens de informatieve ouderavond in april komt dit
ook aan bod.

Portfoliogesprekken
Morgen krijgen de kinderen de uitnodigingen voor de portfoliogesprekken op dinsdag 23 en donderdag
25 februari mee. De gesprekken duren een kwartier. De kinderen van groep 5 t/m 8 worden ook zelf
verwacht bij deze gesprekken.

Voorjaarsvakantie
Van maandag 29 februari t/m vrijdag 4 maart is het voorjaarsvakantie. Veel plezier!

AMV
Er hebben zich tien kinderen gemeld voor AMV (Algemene Muzikale Vorming). Een geweldig resultaat!
De ouders van deze kinderen krijgen z.s.m. een mail van de Breiberger muzikanten met meer informatie.

Luizencontrole
Dinsdag 8 maart is de volgende luizencontrole. Allemaal graag met schoongewassen haren en zonder
gel/vlechten enz. op school komen. Dan gaat de controle gemakkelijk. Bedankt alvast!

NL doet – vrijdag 11 maart
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 na de voorjaarsvakantie 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.
Na de voorjaarsvakantie hangen bij de lokalen intekenlijsten. Graag uw naam (laten) noteren, zodat de
leerkrachten weten hoeveel ouders zij kunnen verwachten.

Doe mee pas gemeente Coevorden
We brengen het graag onder de aandacht. Ook de Breiberger Muzikanten gaan zich aansluiten om de
AMV-lessen hieronder te kunnen laten vallen.
Meer informatie is te vinden via: https://www.coevorden.nl/zorg-en-welzijn/doe-mee-pas.html
“Doe-Mee-Pas
De Doe-Mee-Pas is een pas waarmee kinderen, jongeren en 65-plussers gratis lid kunnen worden van één
of meerdere sport- of culturele verenigingen. De enige voorwaarde voor het gebruik van deze pas is dat
de gebruiker afhankelijk is van een inkomen rond het sociaal minimum. De Doe-Mee-Pas kan vanaf 2012
worden gebruikt voor meer dan één vereniging. Het gemiddelde bedrag voor 65-plussers en voor
kinderen is € 200,-.”

Jarigen

De komende periode zijn de volgende kinderen jarig:
 Vrijdag 19 februari is Emil uit groep 2 jarig. Hij wordt 6 jaar.
 Zondag 21 februari is Minke uit groep 2 jarig. Zij wordt 5 jaar.
 Donderdag 25 februari is Marit uit groep 7 jarig. Zij wordt 11 jaar.
 Vrijdag 26 februari is Melody uit groep 3 jarig. Zij wordt 8 jaar.
 Donderdag 3 maart is Dean uit groep 1 jarig. Hij wordt 5 jaar.
 Donderdag 3 maart is Brian uit groep 2 jarig. Hij wordt 5 jaar.
 Zondag 6 maart is Wilco uit groep 6 jarig. Hij wordt 10 jaar.
Van harte gefeliciteerd, allemaal!

Bijbelse geschiedenis

Week 8
Volg jij hem nog?
Matteüs 16:21-28, 17:1-13; 24-27
Jezus vertelt zijn leerlingen wat er met Pasen zal gaan gebeuren. Petrus begrijpt er niks van. Hij wil zijn
meester beschermen, maar hij moet denken aan wat God wil. Op een hoge berg verschijnen Mozes en Elia
en er klinkt een stem uit de hemel. Later krijgt Petrus de opdracht om een vis te vangen die een munt in
zijn bek zal hebben. Het is bijna niet te volgen!
Week 10
Is het genoeg?
Matteüs 18: 21-35; 19:16-30, 21:1-11
Zeven is voldoende – maar niet altijd. Vergeven doe je als het moet zeventig maal zeven maal. Om dat uit
te leggen, vertelt Jezus een verhaal over een man aan wie een grote schuld werd kwijt gescholden maar
die zelf niet kon vergeven. Als het gaat om het binnengaan in het koninkrijk van de hemel is heel weinig
juist al genoeg. Petrus heeft alles achter zich gelaten om Jezus te volgen, maar juist daardoor heeft hij
heel veel. Deze week horen we ook hoe Jezus de stad Jeruzalem binnenrijdt. Hij is geen koning van
pracht en praal: voor hem is een ezel genoeg.

Belangrijke data komende periode
Februari
Vrijdag 19
Zaterdag 20
Dinsdag 23
Donderdag 25
Vrijdag 26
Maandag 29 t/m vrijdag 4 maart

Afsluiting thema’s, 16 -17 uur inloopmoment, opening Onderneming
Schoolhandbaltoernooi
Portfoliogesprekken
Portfoliogesprekken
Rapport/Porfoliomap mee naar huis
Voorjaarsvakantie

Maart
Maandag 7
Dinsdag 8
Woensdag 9
Vrijdag 11
Vrijdag 11
Maandag 14
Dinsdag 15
Woensdag 16
Donderdag 17
Vrijdag 18

Deze week les verkeerscommissie groep 3/4
Hoofdluiscontrole
Vergadering activiteitencommissie
Dag van de techniek, Nieuwe Veste, groep 7
NL Doet
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

Groep 1 en 2

Nog 1 weekje en dan is het vakantie. Deze week gaan we verder met het thema: “Kikker is verliefd.”
Vrijdag is er een inloopmoment van 16.00 tot 17.00 uur. U kunt kijken in de klas wat we met het thema
hebben gedaan. Het wordt

stikke gezellig. Volgende week wordt het thema afgesloten.

Volgende week gaan we de letter h aanleren. De cijfers worden allemaal herhaald.
Groep 2 is met schrijven met “de Krul” bezig.
Gisteren hebben de kinderen de gymkleren meegekregen. Graag na de vakantie weer terug.
Volgende week woensdagmorgen is er geen gym i.v.m. een theatervoorstelling in de gymzaal.
De voorstelling is voor de peuters en groep 1 en 2. De voorstelling heet: “We hebben er een geitje bij”,
als afsluiting van de voorleesdagen. Zal boer Harms nog weer langskomen?

Woensdag 16 maart zijn de kleuters vrij. De juffen gaan dan naar de onderbouwdag in Zwolle.
De peuterspeelzaal is deze ochtend wel open voor de peuters.

Groep 3 en 4
In groep 3 zijn we bezig met het afronden van kern 7. We hebben in 1 minuut zoveel mogelijk goede
woordjes gelezen om zo ons veilig en vlot diploma te halen. Gelukkig kunnen we vertellen dat juf weer
veel diploma’s heeft mogen schrijven. De kinderen krijgen hun diploma mee naar huis.

Ook krijgen ze een nieuwe woordlijst mee om weer dagelijks thuis te kunnen lezen. De woordlijsten
worden nu steeds langer en ook worden de woorden moeilijker, daarom is het dagelijks oefenen nog
steeds heel belangrijk.
In groep 4 hebben we het met rekenen gehad over patronen. We hebben zelf patronen gemaakt van
vierkantjes, dit was een leuke les. Nog niet alle kinderen in groep 4 kennen de tafel van 5 goed genoeg
om een sticker te mogen plakken. Ze moeten de tafel in 30 seconden kunnen opzeggen en de sommen
door elkaar kunnen beantwoorden. Willen jullie thuis nog even goed oefenen?
Ook zijn we begonnen met de spreekbeurten in de groep. Op dinsdag waren Kay en Sven als eersten aan
de beurt. Ze vonden het best wel spannend. Sven heeft ons zijn ninja turtle spullen laten zien en
hierover verteld. In groep 4 kiezen de kinderen een onderwerp en zoeken hier informatie over op. Kay
had gekozen voor het onderwerp voetbal. Hij heeft er veel over verteld en hij had voetbalspullen mee om
te laten zien, zoals zijn scheenbeschermers. Beide heren hebben het heel goed gedaan!

Groep 5 en 6

Deze week zijn we gestart met het werken met opdrachtkaarten in de Dorpswinkel.
In tweetallen gingen de kinderen met hulp van een vrijwilliger van de winkel, een rekenactiviteit
uitvoeren. Bijvoorbeeld: zoek steeds 3 producten. Noteer de producten met gewicht en maak er een
optelsom van. De kinderen kregen een kwartier om de opdrachten uit te voeren. Volgende week dinsdag
gaan we er weer naar toe. Ze vonden het erg leuk en leerzaam!
We zijn nu druk om de werkjes en werkboekjes van thematisch werken af te krijgen. Graag willen we dat
a.s. vrijdag laten zien met de inloop. Ons onderwerp is :”De Middeleeuwen”.
Vrijdag geven Marin, Dominique en Tess een presentatie over de Middeleeuwen.
Donderdag geven Jelco en Lars een boekbespreking.
Helaas zijn er deze week veel kinderen ziek. We wensen jullie beterschap!

Groep 7 en 8

Zaterdag hebben we de handbal wedstrijd in Oosterhesselen. We hebben er zin in met elkaar. We hopen
op een gezellige en sportieve dag met elkaar. Vrijdag middag krijgen we nog een gastles.

De kinderen zijn druk geweest met het thema de Gouden Eeuw en vrijdag kunt u al het werk bewonderen.
We hopen op een grote opkomst! Er is van alles te zien, te proeven en te bewonderen.
De toets over de Gouden Eeuw is 25 februari. Gebruik de strategieën die we bij begrijpend lezen leren
om je de stof eigen te maken. Denk daarbij aan het schrijven van een eigen samenvatting, opschrijven
van kernzinnen het maken van een woordweb. Het leren om te leren.
Rekenen beginnen we met blok 4. Voor groep 8 leren we het gemiddelde berekenen van kommagetallen,
het lezen en rekenen van Romeinse cijfers. In groep 7 leren we in blok 4 gelijknamige breuken optellen
en ongelijknamige breuken ordenen, vermenigvuldigen op de kortste manier en we maken kennis met
miljoenen en leren de grote getallen ook uitspreken met behulp van een getallenschema.
Na de voorjaarsvakantie, 8 maart, krijgen we een gastles over de dode hoek.
Vrijdag 11 maart gaan de kinderen van groep 7 naar de techniekdag op de Nieuwe Veste. Dit is van 8.30
uur tot 12.20 uur. We gaan met de bus, dus zorg datje die ochtend op tijd bent! Juf Bianca en juf
Christel werken deze dag allebei.
Vanavond gaan juf Sandra, juf Bianca en juf Christel naar een leerkrachtbijeenkomst van de Nieuwe
Veste.

Nieuwsbrief 26 verschijnt
donderdag 10 maart

Nieuws van anderen – speeltuinvereniging
Op 1 maart 2016 houdt speeltuinvereniging De Speulkoele haar algemene ledenvergadering.
Het voltallige oude bestuur neemt afscheid en gelukkig zijn er een aantal enthousiaste leden gevonden om
een nieuw bestuur te vormen.
De bestuursvergadering is dan ook het belangrijkste agendapunt deze avond.
We hopen dan ook dat jullie leden hierbij aanwezig willen zijn en het nieuwe bestuur willen ondersteunen.
We hopen jullie te zien op 1 maart 2016 om 20:00 in het dorpshuis De Breiberg!
Met vriendelijke groet,

Voorlopig secretaris De Speulkoele

