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

Juf Marjolein gaat trouwen!
Vrijdag 13 mei gaat juf Marjolein trouwen met Samuël! Juf Marjolein werkt vier dagen per week
op de Wegwijzer in Geesbrug en is daar juf van groep 5/6. Het vieren van het huwelijk speelt zich
meer af rond de school in Geesbrug dan bij ons. Ook een trouwdag heeft maar 24 uur!
Onze kinderen gaan op school iets voor het bruidspaar maken en juf Sandra zal vrijdag 13 mei samen
met twee kinderen uit de bovenbouw naar de Wegwijzer gaan om het cadeau te geven.
Om 19.30 uur is er een kerkdienst in de Kerkboerderij in Hoogeveen.
Daarbij is iedereen van harte welkom.
Het adres staat hieronder op de kaart (De Mast 5, 7908 LJ Hoogeveen).
Het zou leuk zijn als het bruidspaar veel kaartjes krijgt!

Koningsspelen vrijdag 22 april

Morgen, Vrijdag 22 april zijn de Koningsspelen!
Komen jullie allemaal zoveel mogelijk met oranje petjes, sjaals enz. op school?
Doe wel warme sportieve kleding aan, want het is ’s morgens best koud!
De kinderen van groep 5 t/m 8 hebben ook hun gymkleding voor binnen nodig.
Alle kinderen, ook groep 1 t/m 4, gaan morgen van 8.30 uur tot 13.30 uur naar school.
Zo kunnen we er met elkaar een gezellige dag van maken.
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. We hebben hiervoor
inmiddels genoeg hulp, bedankt alvast!
Ouders die zich hebben opgegeven om te helpen, verwachten we om 8.30 uur op school. Daar is
koffie/thee klaar en wordt verdere uitleg gegeven.
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.
Van 9.30 uur zijn ouders van harte welkom om op de sportvelden of in de gymzaal te komen kijken.
Om 12.00 uur zijn de spelletjes en clinics afgelopen en gaan we lunchen.

Informatieve ouderavond maandagavond 25 april
De informatieve ouderavond over de schoolontwikkeling is maandagavond 25 april.
“Wat doen die kids in de klasse?”
Iedereen heeft een persoonlijke uitnodiging gekregen.
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

Beleeftuin

Dinsdagmiddag 26 april gaan de eerste kinderen weer naar de Beleeftuin. Meester Bert en Bert Kleine
doen dat samen met hen. Bij de info van groep 5/6 is meer te lezen.
Vanaf dinsdag 10 mei gaan er telkens groepjes kinderen uit verschillende groepen naar de Beleeftuin.
Maandag 9 mei krijgen de kinderen die 10 mei aan de beurt zijn hier een briefje over mee.

Meivakantie

Woensdag 27 april is iedereen vrij i.v.m. Koningsdag. Daarna is het meivakantie van donderdag 28 april
t/m vrijdag 6 mei. Maandag 9 mei gaan we weer van start. Fijne vakantie, allemaal!

Jarigen

Zondag 24 april is Shannon uit groep 5 jarig. Zij wordt 9 jaar. Dinsdag 26 april is juf Rita jarig. Vrijdag
29 april is Elysha uit groep 2 jarig. Zij wordt 6 jaar. Zaterdag 30 april is Kay uit groep 8 jarig. Hij wordt
13 jaar. Donderdag 12 mei is Roos uit groep 2 jarig. Zij wordt 6 jaar. Van harte gefeliciteerd!

Bijbelse geschiedenis
Week 19: 9/05 - 13/0
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
April
Vrijdag 22
Maandag 25
Dinsdag 26
Woensdag 27
Donderdag 28 t/m vrijdag 6 mei

Koningsspelen, alle kinderen om 13.30 uur vrij
Informatieve ouderavond
GMR-vergadering
Koningsdag, alle kinderen vrij
Meivakantie

Groep 1 en 2
Maandag hebben we de voorstelling van Woeste
Willem bezocht.
De kinderen vonden het leuk en grappig.
We hebben met z’n allen heerlijk gelachen om de
avonturen van Willem.
Dinsdag zijn we met de boswachter mee geweest, het bos. Het was heel erg leuk. De kinderen hebben
wormen, slakken en allerlei andere kleine beestjes gevonden. Ze hebben er ontzettend van genoten. En
wat hebben ze er veel van geleerd.
Woensdag was een gewone dag. Het was prachtig weer en we hebben buiten gegymd.
In de klas zijn we druk bezig met iets geheims….. We hopen maar dat de moeders niet al te goed
rondgekeken hebben!
We hebben getal 9 aan groep 1 aangeleerd en getal 20 aan groep 2. Voor groep 1 komt daar na de
meivakantie getal 10 nog bij. Met groep 2 gaan we vanaf nu alle getallen herhalen.
Met schrijven gaan we ons de komende weken bezig houden met het kronkeltje.
Na de meivakantie starten we met een nieuw thema: Verkeer.

Groep 3 en 4

We hebben de afgelopen week een nieuw verhaal gehoord in groep 3 over het zakkenmuseum. We
gaan hier de aankomende weken meer over lezen en werken met veilig leren lezen.
In groep 4 hebben we gewerkt aan onze rekentoets, ook hebben we meer geoefend met de tafels.
Ook zijn we nog steeds aan het werk over het hoofdstuk ‘gek’ van taal. We hebben zelfs al een ‘gek’
gedicht gemaakt.
Op dinsdag zijn we met de boswachter naar het bos geweest. Dit was erg leuk en leerzaam. De
boswachter heeft ons veel verteld over verschillende soorten bomen en waarom bomen zo belangrijk
zijn.
Ook zijn we in de groep begonnen met ons moederdagkado, maar daar kunnen we natuurlijk verder
niets over zeggen…!

Groep 5 en 6
Dinsdagmiddag 26 april gaan wij weer naar de Beleeftuin. De kinderen komen deze middag allemaal aan
de beurt. Ze gaan in twee groepen met meester Bert en Bert Kleine mee. Zorg voor kleren die vies mogen
worden en laarzen!
De topotoets van de provincie Drenthe is heel goed gemaakt. Allemaal negens en tienen!

Fijn dat de ouders de kinderen helpen met het leren van de toets.
Met spelling leert groep 5 het grondwoord + te/ste. Voorbeeld: beroemd is het grondwoord, beroemd +
ste wordt beroemdste.
Groep 6 herhaalt het kilowoord, maar nu met moeilijke woorden, zoals nationaliteit, emotioneel en
traditioneel.
Na de meivakantie krijgen de kinderen de topotoets van Groningen. Vandaag krijgen de kinderen de
oefenbladen mee naar huis. De toets is op donderdag 12 mei.
Project: “Met kwast en vergrootglas”.
Van 9 mei tot 13 juni werken we aan het bovenstaande project.
“Archeologie spreekt tot de verbeelding van kinderen. Het is een spannend idee in de grond te graven
en iets te ontdekken dat daar al eeuwen ligt. Met kwast en vergrootglas maken leerlingen van groep 5 en
6 kennis met archeologie.”
Op dinsdag 17 mei gaan we naar Schoonoord om daar met een archeoloog de grond te bestuderen.
We zijn op zoek naar 3 ouders die willen rijden. We vertrekken om 8.30 uur en zullen rond 11.00 uur
terug zijn.
Aanmelden kan bij Jacqueline Schottert of juf Marijke.

Groep 7 en 8
Zo is het zit er weer op, de CITO toets. De kinderen hebben geconcentreerd gewerkt. Groep 7 maakt
maandag en dinsdag de verdiepingsmodule van de entreetoets.
De kinderen van groep 8 krijgen de uitslag mee naar huis als deze binnen is. Bij de uitslag zit een brief.
In de brief staat of de leerkrachten het nodig vinden om n.a.v. de uitslag verder in gesprek te gaan, de
vraag of de ouders dat nodig vinden of dat dat verder niet nodig is. Het niveau voor Voortgezet
Onderwijs kan alleen nog naar boven bijgesteld worden. Lager kan niet meer.
De uitslag van de entreetoets van groep 7 wordt tijdens de laatste portfoliogesprekken besproken.
En nu maar eerst Koningsdag.
Na de vakantie gaan we met het thema Tweede wereldoorlog beginnen.
We hebben twee vrijwilligers voor het praktisch verkeersexamen op 12 mei. Bedankt alvast!
Veel plezier op de Koningsspelen en voor de ouders, kom gerust kijken!

Nieuwsbrief 33 verschijnt
donderdag 12 mei.

Nieuws van anderen

