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

Gisteren is er namens het team een bos bloemen naar Hendrina gebracht. Het gaat de goede kant op met
onze schoolschoonmaakster, maar het herstel heeft wel tijd nodig. Ze bedankt de kinderen voor de
kaartjes die zijn gestuurd. Vooral de bloem van de peuters valt op in de kamer. Van harte beterschap!

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 kinderen worden deze morgen om 8.45 uur in het oranje t-shirt op school verwacht. De shirts
worden maandag uitgedeeld. Kinderen van ouders waarvoor dit niet uitkomt, zijn ook om 8.30 uur van
harte welkom.
Met elkaar zwaaien we de kinderen van groep 1 t/m 4 uit. Zij vertrekken om 9.00 uur naar Zuidlaren.
Zij zijn om 16.00 uur weer terug bij school.
De kinderen van groep 5 t/m 8 vertrekken om 9.15 uur vanaf school. Zij zijn om 16.45 uur weer terug.
Alle kinderen krijgen patat, een snack en iets te drinken. Ze mogen zelf iets lekkers meenemen en extra
drinken.
De kinderen nemen geen geld mee op schoolreis.
Juf Sandra (06-10454642) en Juf Marjolein zijn dinsdag 31 mei op school. Bij calamiteiten zijn zij altijd
bereikbaar.
Allemaal alvast een goede (school)reis!

Volgende week nieuwsbrief op woensdag

Volgende week is juf Sandra op maandag, dinsdag en woensdag op school.
De nieuwsbrief komt woensdag 1 juni uit.

Op herhaling: Nieuwe leden Schoolkring

Aan het einde van dit schooljaar ontstaan er twee vacatures in de schoolkring. De schoolkring is de
klankbordgroep van ouders die zes keer per schooljaar ‘s avonds vergadert over het reilen en zeilen
van de school. De schoolontwikkeling komt aan bod, maar ook signalen van ouders en team kunnen hier
besproken worden. Wie belangstelling heeft, kan meer informatie krijgen één van de leden van de
schoolkring. Aanmelden graag bij Sandra.

Stoelverhogers verdwenen…
Na de laatste activiteit van de kleuters waarbij gereden is, zijn er twee stoelverhogers verdwenen.
Heeft iemand deze per ongeluk meegenomen of ergens gezien? Dan graag even melden aan juf Sandra.

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!

Vrijdag in de feestweek, 24 juni, 10.00 uur – 13.00 uur

Voor de zomervakantie was met de ACD afgesproken dat de kinderen vrijdag 24 juni ‘s morgens gewoon
naar school zouden kunnen. Zo staat het ook op de kalender. Ondertussen zijn de plannen gewijzigd en
is de playbackshow op donderdagavond 23 juni. In overleg tussen school en ACD is er voor het
kindermoment op vrijdag 24 juni een leuke samenwerking ontstaan.
De kinderen worden vrijdag 24 juni om 10.00 uur op school verwacht. Om 13.00 uur kunnen ze worden
opgehaald bij het feestterrein (NKVV – Dalerpeel). Daar is dan een gezamenlijke afsluiting, waarna de
kinderen mee naar huis mogen of zelf naar huis kunnen gaan.
De peuters gaan deze morgen ook van 10.00 uur tot 13.00 uur naar de peuterspeelzaal. Ook zij kunnen
worden opgehaald bij het feestterrein.
Als er ouders zijn waarvoor deze tijden lastig zijn, dan zijn de kinderen welkom om 8.30 uur op school of
peuterspeelzaal. Ze mogen ook om 12.00 uur opgehaald worden als iemand andere afspraken heeft.
Laat dit wel weten aan de groepsleerkrachten of de peuterspeelzaalleidsters. Als niemand zich meldt,
dan is het niet gezegd dat er iemand om 8.30 uur op school is.

Vakanties en vrije dagen schooljaar 2016/2017

De vakanties en vrije dagen voor volgend schooljaar zijn bekend. We geven ze vroegtijdig door, zodat
iedereen er rekening mee kan houden met het plannen van vakanties en uitjes. Daarnaast zijn er nog een
aantal studiemiddagen en een aantal dagen dat alleen de kleuters vrij zijn i.v.m. een cursus voor de
kleuterjuffen. Die data komen op de kalender te staan die op de eerste schooldag na de zomervakantie
uitgedeeld wordt.
Eerste schooldag: Maandag 29 augustus weer naar school
Herfstvakantie: Maandag 17 t/m vrijdag 21 oktober
Studiedag: Maandag 14 november vrij
Kerstvakantie: Vrijdag 23 december t/m vrijdag 6 januari
Studiedag: Maandag 6 februari vrij
Voorjaarsvakantie: Maandag 20 februari t/m vrijdag 24 februari
Pasen: Vrijdag 14 april t/m maandag 17 april
Meivakantie: Maandag 24 april t/m vrijdag 28 april
Hemelvaart: Donderdag 25 en vrijdag 26 mei
Pinksteren: Maandag 5 juni t/m woensdag 7 juni
Feestweek: Vrijdag 23 juni vrij
Zomervakantie: Maandag 24 juli t/m vrijdag 1 september

Beleeftuin

Dinsdag 31 mei is de schoolreis en gaan we niet naar de Beleeftuin.

Bijbelse geschiedenis

Week 22: 30/05 - 03/06
Doe iets!
Ester 4,5
Mordechai zegt dat Ester iets moet doen tegen het plan van Haman. Haman laat een paal neerzetten,
hij wil dat Mordechai daaraan vastgebonden wordt.

Jarigen

Gisteren is juf Janine jarig geweest. Gelukkig heeft ze een hele fijne dag gehad, met veel bezoek.
Nog van harte!

Belangrijke data komende periode
Mei
Dinsdag 31

Schoolreis

Juni
Woensdag 1
Woensdag 1
Donderdag 2
Donderdag 2
Maandag 6 juni
Dinsdag 7 juni
Woensdag 8 juni

Afsluiting thema’s 12.00 uur Dorpshuis
GMR-vergadering
Typefout op kalender: Geen vrije dag
Vergadering activiteitencommissie
Vrije dag
Vrije dag
Vrije dag

Groep 1 en 2

Inmiddels zijn er allemaal verkeersborden en auto’s in de klas. De kinderen hebben heel goed hun best
gedaan om het zo mooi mogelijk te maken. Deze week worden er verkeerslichten geprikt en geplakt en er
worden mooie stratenpatronen gemaakt.
We leren woorden in klankgroepen te verdelen en klankgroepen
samenvoegen tot een woord. Ook gaan we teloefeningen doen met
auto’s uiteraard! We leren een opzegversje en wat lange en korte
woorden zijn. En ook leren we er deze week weer wat woorden bij.
Vrijdag 27 mei komt Jasper Bisschop bij ons in de klas. Hij kan ons laten zien hoe een straat gemaakt
wordt. We zijn benieuwd!
Volgende week dinsdag gaan we op schoolreisje. Daar hebben we heel veel zin in!! Informatie hierover
vindt u elders in deze nieuwsbrief.
We herhalen de letters en de cijfers. De letter –w- wordt herhaald met de letterbij en de letterkast.
We kunnen ‘de kronkel’ nu al heel goed schrijven.

Groep 3 en 4
Deze week zijn we begonnen met de cito’s. In beide groepen hebben we gewerkt aan spelling (dictee),
rekenen en woordenschat. De aankomende week gaan we hiermee verder.
Ook werken we nog over verkeer. We weten nu welke vormen van verkeersborden er zijn en wat ze
betekenen. Een rood driehoekig bord betekent: pas op…
Volgende week vrijdag 3 juni vieren juf Michon en juf Alette hun verjaardagen. De kinderen mogen dan
verkleed naar school komen (als ze dit willen). Ook komt juf Willemiek het feestje met ons meevieren.
Helaas zal dit ook de laatste morgen zijn dat juf Willemiek bij ons in de klas zal zijn. Haar stageperiode
is dan bij ons afgelopen, dit vinden we erg jammer.

Groep 5 en 6
Het is het vermelden waard. Groep 5 en 6 hebben allemaal een 10 gehaald op topo Flevoland! Ga zo door.
Dinsdagochtend zijn verschillende kinderen naar de dorpswinkel geweest om daar rekenopdrachten
uit te voeren. Ze vinden het erg leuk. De antwoorden worden op een blad geschreven en later besproken
in de klas. De opdrachten hebben te maken met de lessen in het boek.
Met taal werken we nog over de dierentuin. De lesdoelen van deze week zijn: leren elkaar tips en tops te
geven op basis van criteria. Leren tips en tops te ontvangen en leren om met de feedback die ze krijgen
antwoorden te verbeteren.
De komende tijd maken we de Cito toetsen. We zijn al begonnen met rekenen en spelling.

Groep 7 en 8
Taal
De taaltoets is afgenomen en we zijn begonnen met een nieuw thema. Het thema is: Geluk!
De loterij winnen of een vliegtuig besturen; iedereen wordt ergens anders gelukkig van. Geluk hangt niet
af van geld en weelde. Gelukkig maar! Je kunt gelukkig zijn omdat je goed gezond bent of leuke vrienden
hebt of een lief (huis) dier.
Cito toetsen
Groep 7 is bezig met de cito toetsen; studievaardigheden en spelling zijn al gemaakt.
Dode hoek
Afgelopen dinsdag kregen we een les over “de dode hoek. Het was een erg leuke leerzame ochtend!
Wenda en Jan bedankt voor jullie hulp tijdens deze ochtend.

Nieuwsbrief 35 verschijnt
woensdag 1 juni

Nieuws van anderen

Geachte ouder/verzorger,
Speeltuinvereniging de Speulkoele houdt woensdag 1 juni vanaf 18.00 uur de jaarlijkse grote
schoonmaak.
Hierbij kunnen we wel wat hulp gebruiken. Vele handen maken immers licht werk!
Als je zin hebt om even mee te helpen kun je dat bij Daniëlle aangeven.
Graag eigen emmers en doeken meenemen!
Alvast bedankt voor jullie hulp!
Met vriendelijke groet,
Speeltuinbestuur de Speulkoele.

