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

Agenda
Dinsdag 27 oktober
Woensdag 28 oktober
Donderdag 29 oktober
Vrijdag 30 oktober
Maandag 9 november

Kinderraad
School Preventie Plan: Iedereen is anders
Klassekids + fietscontrole
Peutergym (zonder ouders) + afsluiting Paddenstoelenproject
Studiedag team (leerlingen + peuters vrij) + deze week schoolfruit

Kind op Maandag
Niet zonder jou
God heeft zijn volk bevrijd uit Egypte. Ze gaan door de woestijn op weg naar het beloofde land. Maar onderweg
blijkt het voor het volk moeilijk om trouw te blijven aan de God waar Mozes over vertelt. Het komt zover dat God
zegt: ‘Ik ga niet meer met jullie mee.’ Mozes en het hele volk bidden God om toch mee te gaan, en uiteindelijk
doet hij dat. Zo gaan ze verder op die lange weg door de woestijn.
Wat geloof jij?
Twaalf verkenners worden eropuit gestuurd om in het beloofde land te gaan kijken. Ze komen terug met
verhalen over een prachtig land, maar ook over de grote en sterke mensen die daar al wonen. De meeste
verkenners zeggen dat het onmogelijk zal zijn om in dat land te gaan wonen, maar Kaleb en Jozua geloven dat
de Eeuwige daarvoor zal zorgen. Wie moeten de Israëlieten geloven?

Welkom
Liv is gestart in groep 1. Van harte welkom en we wensen je een hele fijne tijd bij ons op school.

Verjaardagen in November
4 november
10 november
15 november
18 november

Taylor
Zoё
Dani
Liz

uit groep 5
uit groep 6
uit groep 3
uit groep 7

Van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag

Schoolfruit
Onze school mag dit jaar weer deelnemen aan de regeling Schoolfruit. In de week van 1 november zullen we
de eerste levering schoolfruit hebben. We stimuleren hiermee het eten van gezonde tussendoortjes. U hoort
hier binnenkort meer over.

Fietscontrole
Op donderdag 29 oktober staat de fietscontrole gepland. De fietsen worden gecontroleerd
op bijvoorbeeld het hebben van een bel, goede verlichting, goede handvatten, maar ook op
goed werkende remmen en de reflectoren. Graag allemaal de fiets mee naar school die dag.

Zendingsgeld
Vanaf 1 november zullen we het zendingsgeld weer oppakken. We zamelen
het zendingsgeld in op de vrijdag. De eerste keer zal dus op vrijdag 6
november zijn. Gini Pullen is de oprichtster van het kindertehuis. Gini komt uit
Hardenberg en is een oude bekende van onze vereniging.
We sparen voor een goed doel. Het doel van dit schooljaar is: The home of hope and dreams. Deze
organisatie wil hoop terugbrengen bij kinderen die de hoop verloren zijn, door ze de zekerheid te geven van
goed onderwijs en een liefdevolle omgeving.

Portfoliomap
Nog niet alle portfoliomappen zijn weer ingeleverd op school. Wilt u deze meegeven?

Luizencontrole
Deze week hebben we weer luizencontrole gehad. We zijn gelukkig luizenvrij.

Extra nieuws uit groep 5 en 6
We zijn met taal begonnen met een nieuw thema: de jungle. De kinderen leren woorden zoals de gids, de
klamboe, de expeditie, de tropen en ongerept. De opdrachten maken de kinderen in groepjes, zodat ze leren
samenwerken en overleggen. Vrijdag krijgen ze de nieuwe woordenlijst mee naar huis. De datum van de toets
volgt later. Het oefenen kan vast beginnen.
Alle kinderen hebben de tafel van 6 opgezegd en gehaald (afgeplakt). We zijn nu de tafel van 7 aan het
oefenen. Elke maandagmiddag hebben we een vast moment om de tafels te herhalen met spelletjes.
We hopen dat op deze manier de tafelsommen goed blijven “hangen”.
Gymnastiek: we gymmen weer binnen. Veel kinderen hebben geen of geen passende gymschoenen. Wilt u
hier nog eens naar kijken?
Op dit moment werken we aan het project “paddenstoelen”. We hebben al veel geleerd over de paddenstoel
en leuke werkjes gemaakt.

