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

Schoonmaakavond vanavond

Voor de schoonmaakavond van vanavond zijn er nog niet genoeg ouders van kinderen uit groep 2.
Uit groep 4, 6 en 8 hebben zich voldoende ouders opgegeven. Bedankt daarvoor en tot vanavond!

Luizencontrole

De vorige luizencontrole is niet door gegaan omdat Mariëlle Snippe niet beschikbaar was. De volgende
controle is dinsdag 8 maart. Mochten er tussendoor meldingen komen dat er kinderen met luizen zijn,
dan wordt een extra controle ingepland.

Voorleesontbijt woensdagmorgen 27 januari

Op de kalender staat woensdag 20 januari, maar het is 27 januari: Het voorleesontbijt.
Het voorleesontbijt gaat over het prentenboek “We hebben er een geitje bij” en zal een
boerenthema hebben. In alle groepen wordt uit een passend boek voorgelezen door iemand
met een boerenachtergrond.
Wie het leuk vindt, mag deze morgen met een rode zakdoek om, een boerenkiel aan of een boerenpet op
naar school komen!
De kinderen krijgen op school een klein ontbijtje, dus thuis ook graag iets eten.

Ontruimingsoefening

De schoolreizen staan gepland op dinsdag 31 mei. Op de kalender staat dan een
ontruimingsoefening. We krijgen dit schooljaar een ‘brandweerdag’ op school,
waarvan ook het ontruimen een onderdeel is. De ontruimingsoefening wordt
daar in meegenomen. Verder informatie volgt.

Windkracht 6

Dinsdagavond was de afsluiting van het muziekproject “Windkracht 6”. Na 4 muzieklessen op school
was er een gezamenlijk optreden met de leerlingen van de school in Steenwijksmoer, More Music, de
Breiberger Muzikanten en onze leerlingen uit groep 5 en 6.
Het hele orkest zat in de gymzaal te wachten op de leerlingen en ouders. Ze speelden enkele
muziekstukken. De kinderen mochten raden of ze de stukken herkenden.
Juf Desiree stelde nog wat vragen over de muzieklessen op school. “Herken je in het orkest de
blaasinstrumenten?” Daarna mochten de kinderen meedoen met het orkest door gebruik te maken van
plastic bekertjes. De zogenaamde cupsong. Ook mochten ze meedoen met slaginstrumenten.
Met een stempelkaart gingen de kinderen daarna de zaal rond om aan de tafels de instrumenten uit het
orkest te proberen. Als de stempelkaart vol was, kregen ze een certificaat van deelname en een
presentje. Het was een leuke, leerzame en muzikale avond!

Op herhaling! Kenniscafé: Dinsdagmiddag 3 februari
De volgende tekst stond in de kerstschoolkrant:
Tijdens de informatieavonden aan het begin van het schooljaar is gevraagd of er ouders zijn die
behoefte hebben aan meer bijeenkomsten over de schoolontwikkeling. Daar werd verschillend over
gedacht: De één vindt de informatie via nieuwsbrief en schoolkrant goed en voldoende, een ander wil ook
graag meepraten en –denken.
In 2016 gaan we starten met kenniscafés, een zelfbedachte tussenvorm. Een kenniscafé is altijd
’s middags na schooltijd. Ouders kunnen zich hiervoor opgeven. Om 14.30 uur blijven de ouders +
kinderen op school en krijgen koffie, thee, limonade aangeboden. Het team en de ouders drinken samen
in informele sfeer een kop koffie.
Op de kinderen wordt gelet door een stagiaire of een collega. Van 15.00 uur tot 15.45 uur is het
kenniscafé. Ook als er zich geen ouders aanmelden, praat het team tijdens het kenniscafé over een
onderwerp uit de schoolontwikkeling. Het gaat daardoor altijd door.

Het eerste kenniscafé is dinsdagmiddag 2 februari.
Het thema is dan: Een onderneming? Wat is de school van plan?

Iedereen met belangstelling voor het kenniscafé kan zich aanmelden bij één van de juffen of via de mail
via info@waschooldp.nl. We hebben zin in de cafés en zijn benieuwd hoe dit zal gaan.

Jarigen

Zondag 3 januari is juf Marijke uit groep 5/6 jarig geweest! Bij deze nog van harte gefeliciteerd. Juf
Marijke laat in de nieuwsbrief weten wanneer ze haar verjaardag met de groep viert.

Bijbelse geschiedenis

Week 4: 25/01 - 29/01
Koninklijk
1 Koningen 1:1-31, 32-40, 41-53
Vanaf deze week lezen we verhalen over koning Salomo. Hij neemt geen wraak op zijn broer Adonia,
maar vergeeft hem. Dat is pas echt koninklijk!

Belangrijke data komende periode
Januari
Woensdag 27

Voorleesontbijt

Februari
Dinsdag 2
Woensdag 10
Dinsdag 16
Donderdag 18
Donderdag 18
Vrijdag 19

Maandopening Marjolein
Vergadering schoolkring
Ledenraad VPCBO
15.00 uur Verkeerscommissie
GMR-vergadering
Afsluiting thema’s, 16 -17 uur inloopmoment

Groep 1 en 2

Wij werken deze week nog over het voorleesproject: ‘Kleine muis zoekt een huis’. De kinderen zijn er
maar druk mee. We hopen dat er thuis ook met veel plezier in het boek is gelezen.
Wilt u eraan denken dat het boek uiterlijk vrijdag 22 januari weer ingeleverd moet
Worden?
Deze week hebben we ook een kaart gemaakt voor Keano’s broer Lorenzo,
met alle namen erop en een mooie tekening. We hopen dat hij er blij mee is en dat hij snel naar huis mag.
Volgende week gaan we de –a- van appel leren.
Getal 15 wordt herhaald door groep 2 en de kinderen van groep 1 gaan verder met getal 7.
Met schrijven (groep 2) zijn we de kikkersprong aan het oefenen. Morgen zingen we het lied nog een
keer en doen we vingeroefeningen, daarna maken we een werkblad.

Groep 3 en 4

Wat zijn we geschrokken van het nieuws dat Lorenzo in het ziekenhuis is. We hebben er met ons allen
over gepraat en een mooie kaart gemaakt, hier was Lorenzo erg blij mee. We hopen dat hij snel naar huis
mag!
In groep 3 en 4 zijn we ook begonnen met de Cito toetsen. In groep 3 hebben we woordenschat gemaakt
en in groep 4 hebben we rekenen gedaan. De kinderen weten dat het een toets is over alles wat we al
geleerd hebben.
We werken over het thema dieren, dus hebben de kinderen leuke spulletjes die op de thematafel kunnen
dan mogen ze dit gerust meenemen.

Groep 5 en 6

Deze week zijn we begonnen met het Leesvirus project.
Het is een project waarbij de leerlingen boeken lezen, hun mening geven over de boeken en reageren op
elkaars mening. Het project wordt door de gemeente opgezet. Elke deelnemende school schaft
eenzelfde set aan van tien leesboeken, die door de bibliotheek zijn geselecteerd.
Het project duurt 10 weken. Er is een Leesvirus-quiz met vragen over de boeken, een internet-en of een
creatieve opdracht. Op de website worden de scores van de scholen bijgehouden.
Wij zijn nu besmet met het Leesvirus!

Thematisch werken: morgen krijgen de kinderen de samenvatting mee om te leren.
De toets is op donderdag 28 januari.
Ook wij zijn begonnen met de Cito toetsen. Cito spelling is al klaar. Rekenen bijna. We zijn nu bezig met
begrijpend lezen. Gelukkig hebben we nog wel tijd om tussen het toetsen door een spelletje te doen. Dan
kunnen we even ontspannen.

Groep 7 en 8

Vandaag brengen we een bezoek aan de Waterzuivering in Coevorden. Dit n.a.v. het thema water waar we
met wereldoriëntatie over werken. Alle ouders die rijden, hartelijk bedankt!
Maandag hebben we een les gehad van bureau
HALT. Het thema van deze gastles was waarden
en normen. We hebben gepraat, voorbeelden
gezien, filmpjes gezien een werkblad gemaakt en
stellingen besproken. Een leerzame les.

We hebben deze week de CITO rekenen, woordenschat, spelling, begrijpend lezen en studievaardigheden
gemaakt. Ook volgende week gaan we hier nog mee verder.
Ook hebben we weer aan ons portfolio gewerkt.

Wie hebben voor schoolvoetbaltoernooi nog scheidsrechters nodig. Wie zou dat willen doen?

Nieuwsbrief 22 verschijnt
donderdag 28 januari

