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

Agenda
Vrijdag 4 december
Dinsdag 8 december
Donderdag 10 december
Maandag 14 december
Woensdag 16 december
Zaterdag 19 dec t/m 3 jan

Sinterklaasfeest (zonder ouders)
Kinderraad
Klassekids + Nieuwsbrief
Kunst & Cultuur groep 3-4
Kerstviering
Kerstvakantie

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.

Bereikbaarheid leerkrachten via de mail
In deze Corona tijd zijn leerkrachten vooral via de mail bereikbaar voor ouders. Hierbij alle mailadressen van de
leerkrachten nog even voor u op een rij. (voornaam.achternaam@fiers.nu)
Peuters:
Groep 1-2:
Groep 3-4:
Groep 5-6:
Groep 7-8:
Intern begeleider:
Directie:

sharon.dijkstra@fiers.nu & janny.hummel@fiers.nu & sylvia.stevens@fiers.nu
tanja.hamhuis@fiers.nu
michon.vanderweide@fiers.nu & alette.beenen@fiers.nu
marijke.donderwinkel@fiers.nu
inge.huizing@fiers.nu & roel.vanderwaal@fiers.nu
ib@waschooldp.nl
carolina.camies@fiers.nu of info@waschooldp.nl

Sinterklaasfeest
Het is nog even spannend of Sinterklaas wel een bezoek kan brengen aan de
school. Sinterklaas is al een oude man en valt onder de risicogroep. Het zal toch
wel? De voorbereidingen voor een gezellig bezoek van Sinterklaas zijn in ieder
geval in volle gang op school. Helaas kunnen we het dit jaar niet met de ouders
vieren. De kinderen krijgen natuurlijk een lekkere traktatie op school, maar het is
verstandig wel eten en drinken mee te geven op 4 december. We maken er een
leuk feest van!

Nieuws uit de groepen
Hummelhoes
Sinterklaas en zijn pieten zijn ook bij Het Hummelhoes aangekomen! We hebben met alle kinderen een
schoentje geknutseld en deze ook echt bij onze schoorsteen gezet. Met elkaar hebben we hard en mooi
Sinterklaasliedjes gezongen. Dat had Sint en zijn pieten goed gehoord, want vanochtend hadden alle kinderen
een mooi cadeautje van Sint.
Ook knutselen we een mooie stoomboot. We werken met verschillende plakvormen om onze stoomboot zo
mooi mogelijk te maken. Rond, vierkant, rechthoek, we plakken ze in allerlei kleuren op.
Onze keukenhoek is omgebouwd tot een Sinterklaashuis. We kunnen ons verkleden als echte pieten en samen
pepernoten bakken. Ook kan Sint even uitrusten in zijn bed als hij moe is.
Aankomende week blijft in het thema van Sinterklaas. We doen Sinterklaas memory, hebben puzzels van Sint
en zijn pieten en knutselen nog even door.
Vrijdag 4 december vieren we op het Hummelhoes ook Sint zijn verjaardag. Alle kinderen van Het Hummelhoes
mogen dan komen.

Groep 1-2
Vanmorgen was de klas een rommel omdat rommelpiet geweest is. Gelukkig had rommelpiet ook een leuk
cadeautje voor de kinderen achtergelaten.
We werken nog steeds aan het thema bouwen maar ook over Sinterklaas en zijn Pieten. De kinderen hebben
van de huishoek het Pietenhuis gebouwd met verschillende kamers, zoals de slaapkamer van Sinterklaas en de
slaapkamers voor de Pieten. De bouwhoek is veranderd in de inpakkamer. Hier pakken de kinderen zelf de
cadeautjes in en plakken zij een sticker op met een eigen geschreven naam op het cadeautje.

Deze week hebben we niet één maar zelfs twee nieuwe letters aangeleerd. De letters s van Sinterklaas en de p
van Piet. In de klas hebben we al goed rondgekeken welke voorwerpen met deze letters zijn. Ook hebben we
gekeken waar we de letters allemaal zien staan. Zo zagen de kinderen dat de s bijvoorbeeld in woensdag,
dinsdag en buiten spelen zit. Op de kast staan nu de volgende voorwerpen: Sinterklaas, Piet, dobbelsteen,
stiften, pen, potlood, paddenstoel, pepernoot en paard.
De woorden van deze week zijn: inladen, uitladen, verhuizen, vervoeren, vracht, buren, buurjongen, buurman,
buurmeisje, buurvrouw, in de buurt, aanleggen, kade, mijter, pofbroek, staf, stoomboot, surprise, garage, hek,
poort, schuur en tuin.
Vanmiddag hebben we een wandeling gemaakt langs verschillende huizen om de tuinen te bekijken, wie heeft
er een hek, een schuur of een garage?
Het getal 12 is nu nog het getal van de week maar morgen wordt getal 13 aangeboden.

Groep 3-4
Groep 3 heeft vandaag de `ou` geleerd. We merken dat de kinderen de –ou- en de –eu- nog erg lastig vinden.
Dus we gaan nog even flink herhalen de komende week.
Groep 4 heeft het klankgroepenwoord geleerd met spelling en die is best lastig. Haken-hakken.
We volgen elke keer een heel riedeltje:
We klappen het woord. Ha-ken
Klankvoet = ha
Laatste klank is de aa
De aa is een lange klank, dus er gaat er 1tje naar de gang.
Klappen: ha-kken
Klankvoet= ha
Laatste klank is de a
De a is een korte klank, dus er komt er 1tje bij.
Dit is best lastig en hier oefenen we heel veel mee!
Klassekids:
We hebben vandaag de tweede Klassekidsles gehad. We hebben geleerd wat groen
gedrag is en ook wat rood gedrag is. Maar ook wat rode gevoelens zijn, zoals boos en
verdrietig en wat dan groene gevoelens zijn, zoals blij. Verder maken we veel plezier
tijdens de lessen.

Verkeer:
We hebben al een aantal verkeerslessen uit het boekje gehad. We hebben het gehad over waar je veilig kunt
spelen, waar je het beste kunt lopen en hoe en waar je kan en mag fietsen. Ook hebben we lessen gehad over
het oversteken en het naar links en rechts kijken. We hebben daar een mooi liedje van Bassie en Adriaan van
gezongen. Vandaag hebben we een praktijkles gedaan en zijn we naar buiten geweest om te laten zien dat we
echt veilig konden oversteken. Alle kinderen hebben hun diploma gekregen. Gelukkig maar 

Oproep kerstversiering:
Op school hebben we allemaal een nieuwe kerstboom gekregen voor in de klas. Nu is het natuurlijk leuk om
deze ook mooi aan te kleden. Als iemand nog rode of zilveren kerstversiering over heeft of wil weg gooien, denk
dan even aan ons 

Groep 5-6
Het nieuwe thema van taal is ”de spijsvertering”. We leren nieuwe woorden zoals: de gal, speeksel, het
enzym, de voedingsstof en verteren. Verder leren we hoe we een recept moeten schrijven, leren we hoe we
woorden kunnen ordenen en we gaan elkaar feedback geven. Morgen krijgen de kinderen de woordenlijst
mee naar huis. De datum van de toets volgt later.
Tafels: we oefenen deze week de tafel van 9.
Op Klasbord plaats ik informatie en foto’s van de groep. Als het goed is, krijgt u een melding dat er iets is
geplaatst.
Sinterklaasfeest: Ik hoor dat de kinderen thuis al druk bezig zijn. Op vrijdagmorgen 4 december brengen de
kinderen vanaf 8.20 uur de surprises naar binnen.

Groep 7-8
Taal
Deze week sluiten we het thema ‘televisie’ van taal af. We hebben tijdens dit thema veel geleerd over de
geschiedenis van de televisie, hoe televisieprogramma’s worden gemaakt en wat voor taalgebruik bij welke
soort doelgroep past. Veel van deze dingen konden we goed gebruiken tijdens het werken aan ons project van
WA@work. Volgende week starten we met het thema ‘ruimte’.

WA@work
In nieuwsbrief 7 hebben we al kort verteld over onze eigen onderneming: WA@Work. Onze groep gaat tot de
kerstvakantie werken aan een project waarbij we leren ondernemen. We hebben als klas voor het thema kerst
gekozen. De klas wilde graag leuke kerstspullen maken en deze uiteindelijk gaan verkopen. De winst gaan we
dan gebruiken om te investeren in een volgend project. We gaan foto’s maken van de spullen en deze zullen
binnenkort op de Facebook-pagina van school verschijnen. Als u interesse heeft in iets dat we hebben
gemaakt, dan kunt u dat dan aangeven.

Tiny house project
Een aantal weken geleden waren we begonnen aan ons ‘Tiny house’ project en we hebben het vandaag
afgesloten. Wat was dit een leuk project oma aan te werken! We hebben ons eerst verdiept in wat een Tiny
house precies is. Daarna hebben we onderzoeksvragen opgesteld en zijn we begonnen met het ontwerpen
van onze eigen Tiny house. Dit ontwerp hebben we vervolgens nagebouwd en ook leuk ingericht.

Nieuwsbegrip niveau B en C
We werkten in groep 7 en 8 op niveau B, maar na de laatste nieuwsbegrip toets hebben de kinderen uit groep
8 laten zien dat ze nu ook niveau C aankunnen! De teksten en opdrachten zijn een stuk lastiger, maar ze
vinden het een leuke uitdaging.

Rekenen
Wekelijks krijgen de kinderen onder andere redactiesommen als huiswerk. Redactiesommen worden ook wel
verhaaltjes sommen genoemd. We maken deze digitaal en de leerkrachten krijgen dan een handig overzicht
waarop we kunnen zien welke opgaven goed gaan en welke nog moeilijk zijn. Iedere donderdag bespreken
we dat dan tijdens onze rekenles.

