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

Agenda
Maandag 9 november
Dinsdag 10 november
Woensdag 11 november
Donderdag 12 november
Vrijdag13 november
Dinsdag 17 november
Woensdag 25 november
Donderdag 26 november

Studiedag team (leerlingen vrij)
GMR +Schoolkring+ Klassekids
Sint Maarten
Groep 5/6 project: Mobiel in de hand? Fiets aan de kant!
Geen gym. De zaal kan niet worden gebruikt.
Lootjes trekken (Sint) groep 5 t/m 8
Oudercommissie peuterspeelzaal
Klassekids + nieuwsbrief

Kind op Maandag
Wat een ezel!
Koning Balak is de baas in Moab, het land waar de Israëlieten zijn neergestreken. Hij wil het volk weg hebben
en vraagt de profeet Bileam om de Israëlieten te vervloeken. Als Bileam op weg gaat, spreekt zijn ezel hem toe.
En als hij het volk toespreekt, klinkt er geen vervloeking maar een zegen.
Ik blijf bij je
Waar de Israëlieten ook naartoe gaan, ze dragen de tabernakel met zich mee: de tent van de ontmoeting met
de Eeuwige. Zo weten ze dat de Eeuwige altijd in hun midden is. Mozes beklimt nog één keer de berg Nebo.
Daar sterft hij en wordt hij begraven door de Heer.

Schoolfruit
Schoolfruit stimuleert kinderen samen in de klas groente en fruit te eten.

"Soms zijn kinderen pas gewend aan een onbekende smaak na 10 tot 15 keer
proberen"
Het is belangrijk om kinderen verschillende soorten groente en fruit te laten proeven. Zo maken kinderen kennis
met veel verschillende smaken en structuren. Soms zijn kinderen pas gewend aan een onbekende smaak na
tien tot vijftien keer proberen! Smaak is dus iets wat je kan ontwikkelen. Door EU-Schoolfruit proeven de
kinderen verschillende soorten fruit en groente. Ook als kinderen nog niet veel durven te proeven, doen ze in de
klas lekker mee. Want in de praktijk blijkt: zien eten, doet eten.
Op dinsdag 10 november starten we met schoolfruit- en groente. De school doet namelijk mee met EUschoolfruit. Op dinsdag, woensdag en donderdag zullen alle kinderen dan fruit en groente tijdens de

ochtendpauze krijgen. Fruit is lekker, leerzaam en gezond. Kinderen ontdekken nieuwe smaken, leren meer
over waar ons eten vandaan komt en krijgen vezels, vitamines en mineralen binnen. Er worden elke dag drie
verschillende soorten fruit en/of groente worden aangeboden. Wilt u elke week weten welke stuks fruit of
groente uw kinderen ontvangen? Schrijf u dan in voor de Nieuwsbrief voor Ouders via
www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief .
Het is de bedoeling dat de leerlingen de verschillende soorten fruit en groente proeven. In principe hoeft u
daarom op deze dagen zelf niks mee te geven. Het kan wel handig zijn om, wanneer uw kind echt iets niet lust,
een vervangend stuk fruit of groente in de tas te stoppen.
De dinsdag, woensdag en donderdag wordt er dus alleen fruit en/of groente gegeten. (Met uitzondering van
traktaties 😉) Voor de maandag en vrijdag is de keuze aan u zelf.

Beleeftuin
Omdat de tijd om écht buiten in de Beleeftuin te werken een beetje voorbij is, hebben de kinderen van groep 4
en de kinderen van de praktijkklas, de tuin ‘winterklaar’ gemaakt. Samen met Henry, juf Marjolein en juf Janny
haalden we alles, behalve de boerenkool uit de tuin en werd er flink geharkt en geschoffeld. De aardbeiplanten
en de rabarber kregen alvast een beetje mest en we haalden de laatste worteltjes uit de grond.
Dinsdag maakten we van de geoogste wortelen en uien hutspot en van de pompoen werd een lekker soepje
gekookt, waar we met elkaar heerlijk van hebben gesmuld. Eigen teelt smaakt toch net wat lekkerder!
Zodra ‘de vorst over de boerenkool’ is geweest zullen we vertellen wat we daar mee gaan doen!

Nieuws uit de groepen
Hummelhoes
De afgelopen weken hebben we gewerkt over het thema Herfst. We volgden ‘onze boom’
op de patio en zagen dat de bladeren verkleurden van groen naar geel en bruin en
dat ze door de wind uit de boom geblazen werden. We gingen de gevallen
bladeren op een hoop harken en maakten een mooi plakwerkje met de bladeren.
Vorige week vrijdag hebben we ook peutergym gehad van
meester Nick. We hebben onder matten doorgekropen, over
banken geklommen en geklommen in touwen. De vloer was
water, we moesten proberen om de vloer niet aan te raken. Het
was een groot succes en we vonden het heel leuk. Meester Nick
bedankt, tot de volgende keer!
Het volgende thema waar we aan gaan werken is thema Feest.
Met thema Feest gaan we er samen een leuk feestje van maken.

Groep 1-2
We zijn begonnen met het nieuwe thema. Het thema voor de komende periode is: ‘huizen bouwen’. We zijn
gestart met het boek ‘de bouwvakker’. De bouwhoek is omgetoverd tot de werkplaats en in de huishoek worden
er verschillende kamers gebouwd.
De kinderen van groep 1 t/m groep 3 is gevraagd of ze een foto van hun huis naar
juf Tanja willen mailen. De huizen worden dan uitgeprint en in de gang
opgehangen. Zo kunnen we de verschillende huizen bekijken. Groep 3 komt
namelijk op dinsdagmiddag in de klas om ook aan het thema te spelen en werken.
De woorden van deze week zijn: geluid, herrie, lawaai, stil, overblijven, samen
delen, bijl, boor, boren, gereedschap, hamer, maken, zaag, zagen, karwei,
metselaar, schilder, timmeren, timmerman.
Ondertussen worden ook nog elke week de getallen geoefend.
Vorige week hebben we getal 9 geoefend en deze week oefenen we getal 10.
Ook is er een nieuwe letter aangeleerd, de letter b van bouwen. Als de kinderen nog spulletjes met de letter b
tegenkomen mogen ze deze meenemen naar school voor op de letterkast. De volgende spullen liggen al op de
letterkast: een beer, een boek, een bord, een beker en een blad.

Groep 3-4
Rekenen
Met rekenen zijn we in de beide groepen aan het einde van blok 2. Dus we
hebben de toets!  We laten nu zien wat we al kunnen en wat we hebben
geleerd.
Bij groep 3 zijn we bezig met:
- de waarde van geld. Hoeveel geld ligt hier?
- klokkijken: hele uren
- heel veel tellen t/m 20. Vooruit, achteruit, steeds 1 overslaan enzovoorts.
- splitsen van getallen. 8 = 4 en 4, maar ook 8 = 5 en 3.
In groep 4 zijn we met rekenen bezig met
- Tienen en enen. Dus 86 = 8 tienen en 6 enen.
- Springen op de getallenlijn met tienen en enen.
- Klokkijken: Hele en halve uren
- Sommen als 70+20= ? en 86= 80 + ?
Spelling
Groep 3 heeft een écht schriftje gekregen met lijntjes om het dictee in op te schrijven. We deden dat altijd met
de letterdoos, maar we gaan nu een stapje verder. Het was in het begin even zoeken, waar moet je dan precies
beginnen? Tussen welke lijnen schrijf je? Maar het is gelukt en ook nog heel erg netjes! De kinderen waren
helemaal trots!
Groep 4 is bezig met eeuw-ieuw-uw woord en de regel die daarbij hoort is `vergeet de `u` niet`.
Verder….
Verder werken we aan het thema herfst. In onze extra werken map zitten werkbladen met herfst. We rekenen
met eikels, kleuren herfstmandela`s en schrijven herfstwoorden. We hebben een eekhoorn geknutseld en waar
voor de ene de crea lessen een `feestje` zijn, is het voor de ander een `moetje`.

Dinsdag beginnen we met Klassekids in de groep. Juf Alette en juf Michon zijn
dan beide in de klas om deze lessen te geven. Dit zal op verschillende dagen
plaatsvinden. Daarin leren we hoe we met elkaar omgaan aan de hand van 5
afspraken:
-vertrouwen
- helpen
- samenwerken
- plezier
- succes

Groep 5-6
Donderdagmiddag 12 november krijgen de kinderen een les over: Mobiel in de hand? Fiets aan de kant! De
titel hoeft geen uitleg. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door financiële steun van de provincie
Drenthe.
Taal: we zijn druk bezig met het onderwerp “de jungle”. We leren nieuwe woorden, maar leren ook
lichaamstaal te begrijpen. Kunnen we zien hoe iemand zich voelt? Kun je communiceren met je lichaam? De
kinderen hebben geleerd om denkgesprekken te voeren. Hierbij komen de volgende aspecten aan de orde:
nadenken, mening geven, luisteren naar de ander, je gedachten onder woorden brengen en reageren op
elkaar. De discussie ging over wel of niet actie voeren voor het behoud van de jungle. De taaltoets is op
woensdag 11 november.
Het project Klassekids is afgesloten. Alle kinderen hebben een diploma ontvangen. Het diploma zit in de
portfoliomap. We gaan nu proberen ons goed aan de regels van Klassekids te houden. We bedanken juf
Michon en juf Alette voor de fijne lessen!
Rekenen: we hebben allemaal de tafel van 6 en 7 gehaald. We leren nu de tafel van 8. Herhalen blijft
belangrijk!
Gym: Wat fijn dat (bijna) iedereen nu gymschoenen heeft. Top!
Lootjes trekken: In de klas wordt op dinsdag 17 november lootjes getrokken voor het Sinterklaasfeest. De
kinderen trekken een naam en kopen voor deze persoon een cadeautje. Tevens maken ze een surprise en
een gedicht van minimaal 6 regels. Let op: de kinderen krijgen deze dag een envelop mee naar huis met 5
euro. Dit geld moet volledig aan het cadeau worden besteed.

Groep 7-8
Lootjes trekken: In de klas wordt op dinsdag 17 november lootjes getrokken voor het Sinterklaasfeest. De
kinderen trekken een naam en kopen voor deze persoon een cadeautje. Tevens maken ze een surprise en
een gedicht van minimaal 6 regels. Let op: de kinderen krijgen deze dag een envelop mee naar huis met 5
euro. Dit geld moet volledig aan het cadeau worden besteed.

Topo toets
Morgen staat de topo-toets op de planning. De kinderen leren de provincies en hoofdsteden van Nederland
uit hun hoofd. Ook moeten ze enkele rivieren in Nederland kennen. Succes!
Tiny House project
Vorige week zijn we begonnen aan het Tiny House project. We gaan onze eigen Tiny House ontwerpen en
een schaalmodel maken! We zijn begonnen met onderzoeken wat een Tiny House precies is. We hebben
vervolgens onderzoeksvragen opgesteld en begonnen met een ontwerp maken. Wat is iedereen enthousiast!
Over 2 weken kunnen we de resultaten met iedereen delen.

Spreekbeurten
Inmiddels hebben al veel kinderen een spreekbeurt over zichzelf gegeven. Ook meester Roel en juf Inge
hebben inmiddels hun spreekbeurt gegeven. Wat een leuke manier om elkaar beter te leren kennen!
WA@Work
Onze school heeft een eigen onderneming: WA@Work. Tot aan de
kerstvakantie gaat onze groep beginnen met een project binnen onze
onderneming. Het thema zal kerst zijn. We zijn al begonnen met
brainstormen over hoe en wat we gaan doen. Hierover krijgen jullie later
meer te horen.
1 tegen allen
We zijn ook begonnen aan het project 1 tegen allen. Dit project heeft als
doel dat we ons verdiepen in boeken en meer gaan lezen. Er zijn in totaal
48 opdrachten die we kunnen doen. De opdrachten variëren enorm: van
het ontwerpen van een logo voor de bibliotheek, tot een recept uit een
kookboek koken. De kinderen zijn erg enthousiast en de eerste
opdrachten zijn al afgerond!

