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Hallo kinderen en ouder(s)/verzorger(s) van de Willem Alexanderschool en ’t Hummelhoes.

Agenda
Tot 19 januari
21 januari

Thuiswerken ivm Lockdown
Nieuwsbrief

Thuiswerken
En toen zaten we ineens weer in een Lockdown. Niet de fijnste manier om het nieuwe
jaar te beginnen. Helaas moeten de kinderen toch weer thuiswerken. Veel respect voor
u als ouders, wat u allemaal met de kinderen doet.
Van u wordt niet verwacht dat u alle taken van de leerkrachten overneemt. U kunt uw
kind het best ondersteunen door voor structuur te zorgen. Bijvoorbeeld door ervoor te
zorgen dat er een vast dagritme is, dat de kinderen aan de slag kunnen en alle
materialen klaar hebben liggen, of dat ze een eigen werkplekje hebben.
U kunt uw kind(eren) vooral stimuleren, maar hoeft (zeker in groep 5-8) niet direct betrokken te zijn bij het
maken van de lessen.

Petje af voor alle ouders die weer met hun kinderen thuis aan het werk zijn!
Kind op Maandag
Ik wijs je de weg.
Wijzen uit het Oosten gaan op zoek naar de pasgeboren koning van de Joden. Een ster wijst hen de weg. Ook
Jozef en Maria hoeven hun weg niet zelf te vinden: een engel vertelt dat ze naar Egypte gaan. Later vertelt de
engel hen ook dat het veilig is en dat ze weer terug kunnen.

Verjaardagen in de maand januari
8 januari
9 januari
10 januari
15 januari
30 januari

Evelien
Maud
Chelsea
Reem
Stacey

uit groep 5
uit groep 4
Groep 1
Groep 1
Hummelhoes

Van harte gefeliciteerd een een fijne verjaardag!
Welkom
In groep 1 mogen wij vier nieuwe leerlingen verwelkomen.
Ryan, Joey, Reem en Chelsea van harte welkom op de Willem-Alexanderschool.
Wij wensen jullie, samen met je ouders, een hele fijne tijd.

Nieuws uit de groepen
Hummelhoes
De vakantie is voorbij. Wij hopen dat jullie fijne en goeie feestdagen hebben gehad. Helaas is de
peuterspeelzaal dicht door de vernieuwde corona maatregelen. Wij vinden dit erg jammer en hopen
jullie snel weer te zien.
Voor de vakantie hebben wij afscheid genomen van Reem, Joey, Ryan en Chelsea. Zij starten in
groep 1 bij juf Tanja. Wij wensen hun veel plezier en succes in groep 1.
Jullie hebben deze week een leuk speel- en werktasje kunnen ophalen bij ons. Hier zitten leerzame
praatplaten in, knutselactiviteiten die te maken hebben met het voorleesontbijt en een werkboekje met
tel opdrachten en een leuke kleurplaat. Wij kregen al leuke foto’s toegestuurd hoe enthousiast jullie
eraan zijn begonnen. Dit vinden wij erg leuk om te zien! En... zo zien wij jullie ook! Maar natuurlijk
hopen wij dat we gauw weer kunnen spelen en knutselen op de peuterspeelzaal
met alle kinderen.
Veel plezier en succes thuis met de speel- en werktasjes!

Groep 1-2
In het nieuwe jaar zijn we ‘helaas’ gestart met het thuisonderwijs. Jullie hebben allemaal een tas vol werkjes
gekregen voor de aankomende twee weken. Vol goede moed is iedereen weer gestart. Het thema voor deze
twee weken is: ‘Vogels in de winter’. Ik heb al een aantal foto’s mogen ontvangen met de werkjes die de
kinderen gemaakt hebben. Ook heb ik al een aantal kinderen gezien en gebeld. Fijn om toch in contact te
blijven met de kinderen. Ouders, jullie ook bedankt voor jullie inzet!

Groep 3-4
Ook bij ons in de groep hebben we het thuiswerken opgestart en gaat het best heel erg goed met de online
lessen. Wij zijn trots op alle kinderen en vooral ook op de ouders, die ervoor zorgen dat de kinderen op tijd in de
teams vergadering zijn voor de uitleg. Bij vragen of onduidelijkheden mogen jullie altijd mailen naar de juffen:
alette.beenen@fiers.nu of michon.vanderweide@fiers.nu
Deze week zijn we de hoofdstukken nog aan het afronden, maar volgende week zijn we vooral aan het
herhalen en gebruiken we meer de werkbladen boekjes.
We zullen zien hoe alles gaat verlopen en of we nog langer op deze manier moeten doorgaan of dat we weer
gezellig samen naar school kunnen. Samen sterk, zoals onderaan de nieuwsbrief staat, zo ervaren wij het nu
helemaal. Zonder jullie als ouders, maar ook zonder de goede inzet van de leerlingen, was het niet gelukt.
SAMEN STERK!

Zaterdag 9 januari is Maud jarig. Een hele fijne verjaardag meid! ☺

Groep 5-6
Wij hebben een goede start gemaakt met de online lessen! Iedereen is keurig op tijd aanwezig. Dat is fijn, want
voor mij lopen de lessen achter elkaar door. Het is nu een kwestie van volhouden.
Met taal zijn we met het thema ”Noodweer” begonnen. De kinderen leren woorden zoals: extreem, onstuimig,
de stortbui en de gevoelstemperatuur. Nieuw voor de kinderen zijn de trappen van vergelijking: warm-warmerwarmst.
Morgen, vrijdag 8 januari, mail ik het nieuwe huiswerkrooster (11-15 januari). De kinderen die graag een
geprinte versie willen hebben (en dat lukt thuis niet), die kunnen het huiswerkrooster ophalen in de gang van de
dorpswinkel op de houten bank. Het ligt daar vanaf 13.00 uur klaar.

Groep 7-8
Allereerst de beste wensen voor 2021! Inmiddels zitten de eerste lesdagen er weer op, alleen werken we weer
vanuit huis. We kunnen niet wachten om iedereen weer in het echt te zien! Het online werken was weer even
wennen, maar we hebben het weer snel onder de knie gekregen.
Wanneer we les krijgen via Teams, dan beginnen we altijd met de hele groep. Daarna delen we de kinderen
op in kleinere groepjes in aparte ‘kamers’ van elkaar. Zo kunnen de kinderen rustig in een klein groepje
overleggen en kan de leerkracht extra instructies geven. Dit is een nieuwe functie van Teams en onze groep
heeft dit nu eerst uitgeprobeerd. Nadat we in kleinere groepjes hebben gewerkt, komen we weer samen als
hele groep en bespreken we de les na. Wat fijn om te zien dat de kinderen zoveel inzet tonen!
Wanneer er geen les op de planning staat, maar kinderen wel willen samenwerken, zien we steeds vaker dat
kinderen elkaar ook opbellen via Teams. Ze werken in groepjes van 2, 3 of meer kinderen samen aan hun
lessen. Dat is een echte aanrader voor alle kinderen die ook liever samen werken in plaats van alleen.
Verder proberen we zo creatief mogelijk les te geven via internet. Zo maken we met spelling de les in het
werkboek, een dictee en ook opdrachten digitaal. Maar daarnaast werken we nu ook met Kahoot quizjes. We
hebben dan een quiz van spelling dat aansluit op de categorie van die les. Op die manier proberen we
afwisseling te houden met het werk.

