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Algemene mededelingen
Dit is de eerste nieuwsbrief van het nieuwe
schooljaar. We zijn blij dat we na de vakantie alle kinderen weer in goede gezondheid
op school mochten begroeten en ook een
aantal nieuwe leerlingen verwelkomen. We
zijn dit schooljaar met twee groepen meer
gestart dan bij het begin van vorig schooljaar, alle lokalen hebben nu een onderwijsbestemming.
Graag doen we het onderwijs en de begeleiding samen met u als ouders/verzorgers en
daarom was er direct aan het begin van het
schooljaar een informatieavond gepland en
hierbij was u massaal aanwezig. Dat betekent een goede gezamenlijke start. Het informatieboekje en de jaarkalender zijn op
deze avond aan ieder gezin uitgedeeld.

U hebt bericht gekregen dat de school binnenkort overgaat op Parro. Dit wordt het
communicatiesysteem met ouders i.p.v.
Digiduif. Hierover meer in deze nieuwsbrief.
Vanaf groep 4 t/m groep 8 zijn we gestart
met een nieuwe taal en spellingsmethode
“Staal”. Dit vraagt van leerkrachten en kinderen een hele omschakeling. De methode
is vernieuwend en we hebben hoge verwachtingen dat dit het plezier in taal zal verhogen , maar ook de resultaten.
In onze jaarplanning willen we de kinderen
zoveel mogelijk leerstof en activiteiten aanbieden om met plezier aan hun ontwikkeling
te werken. Een dergelijke activiteit is de Kinderboekenweek. Het thema dit jaar is
“VRIENDSCHAP”. Verderop in de nieuwsbrief leest u hier meer over.

Vrije dagen:
Team/studiedag: woensdag 3 oktober 2018
Team/studiedag: woensdag 7 november 2018
Herfstvakantie:

Agenda Oktober :
3

Team/studiedag, alle
kinderen vrij!

4

Start Kinderboekenweek t/m 12 oktober

22

Herfstvakantie t/m 26
oktober

Agenda November:
6

Nat. Schoolontbijt!

7

Team/studiedag, alle
kinderen vrij!

12

Week van de 10minuten gesprekken!

Maandag 22 t/m vrijdag 26 oktober 2018

Leerkrachten
Deze week zijn er twee leerkrachten van
onze school op studiereis in Noorwegen:
centraal staat het thema “DE GEZONDE
SCHOOL”. Met een groep medeleerkrach-

ten uit het hele land, worden er scholen bezocht en masterclasses gevolgd. De reis
begon met een bezoek aan de Nederlands
Ambassade in Oslo.

Team/studiedagen
Op onze studiedagen zijn we bezig met het
programma: ‘Teach like a Champion’. De
studiedagen worden verzorgd door de CEDGroep (CED = Centrum Educatieve Dienstverlening). Het is een programma n.a.v. het

boek van Doug Lemov. Hierbij komen 62
teach-technieken aan bod om te gebruiken
bij het lesgeven, die bijdragen aan betere
prestaties van leerlingen.
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Bijbelvertelrooster
Voor de levensbeschouwelijke opvoeding van uw kinderen gebruiken we op school in de onderbouw (groep 1 t/m 4)een jaarrooster met Kinderbijbels. Via een leesrooster die het kerkelijk jaar
volgt, (Kerst en Pasen enz.) worden de verhalen aangeboden. Ook worden er spiegelverhalen
gebruikt. Iedere maand kunt u in de nieuwsbrief het leesrooster volgen.
In de bovenbouw (groep 5 t/m 8) gebruiken we de methode ‘Kind op Maandag’. De thema’s
voor de komende weken vindt u hieronder.
Onderbouw:

Bovenbouw:

Week 40: Een vrouw voor Izaäk, Jacob en
Ezau. Gen. 24 - 27

Week 40: Brood uit de hemel, Water uit de
rots, Bezoek van Jetro. Ex.16 -18

Week 41: Jacobs vlucht, Jacob bij Laban,
Rachel en Lea. Gen. 27 - 29

Week 41: De Heer verschijnt op de Sinaï,
De tien geboden, Twee stenen tafe
len, Exodus 19, 20

Week 42: Een zoon voor Rachel, Jacob gaat
terug. Gen. 29 - 31
Week 44: Jozef en zijn broers, Jozef in Egyp
te. Gen. 37 en 39

Digiduif wordt Parro!
Wilt u de app Parro
downloaden, zodat wij
binnenkort kunnen
starten met Parro?

Week 42: Het gouden kalf, Mozes komt terug
Nieuwe stenen tafelen, Ex. 32 -34
Week 44: Het volk trekt verder, Twaalf ver
kenners, Mirjam en Aäron sterven,
Numeri 10, 13 en 20.

Stagiaires
De school doet mee aan een pilot van de
Friese Poort voor de opleiding van de Onderwijsassistent, voor de 2e jaars studenten
een intensieve stage.

Dit houdt in dat er 9 studenten hier op school
een intensieve stage volgen van 3 dagen in
de week. Voor de studenten een leerzame
plek en voor de school vele handen extra.

Naschoolse activiteiten
We starten deze week ook weer met de Naschoolse activiteiten . Op donderdag zijn er
kooklessen voor groepen 6 en 7. Op maandag zijn er AMV lessen (Algemene Muzikale

Vorming) voor de groepen 3 en 4. Een aanbod voor technieken om te knutselen zijn
uitgedeeld. De voorbereiding voor Duimdrop
(sport) is ook in volle gang.

Schoolfruit
Goed Nieuws!
Van 13 november tot en met 20 april doet
onze school weer mee aan het EUSchoolfruitprogramma! De kern van het EUSchoolfruit- en groenteprogramma is het
gezamenlijk eten van groenten en fruit in de
klas. De kinderen krijgen op drie vaste dagen in de week gedurende twintig weken
een portie groente of fruit uitgereikt tijdens
het 10-uurtje om in de klas op te eten.

Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten groenten
en fruit te eten. Dat is niet alleen gezond,
maar ook leuk!

In de week van 13 november starten de
groente- en fruitleveringen. De leveringen
lopen t/m 19 april 2019.
Wat onze schoolfruitdagen worden, hoort u
binnenkort, als wij weten op welke dag het
schoolfruit geleverd wordt.

Digiduif wordt Parro
Inmiddels weet u dat wij van Digiduif overgaan op Parro om te communiceren met de
ouders. Alle ouders hebben een uitnodiging
van de leerkrachten ontvangen om de app
Parro te gaan downloaden en toegang te
krijgen.

Veel ouders hebben dit al gedaan en zijn nu
gekoppeld. Helaas is nog niet iedereen gekoppeld. Wilt u dit alsnog doen, zodat we
binnenkort kunnen starten met Parro!
Is uw emailadres op school niet bekend, wilt
u dit dan mailen naar
a.bakker@alexanderschool.nl
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Kinderboekenweek “Kom erbij!!’
Op donderdag 4 oktober begint bij ons op
school de Kinderboekenweek. Dit jaar is het
thema: Kom erbij! Het thema gaat over
vriendschap.
De opening vindt donderdag 4 oktober
plaats op het schoolplein van groep 3 en 4.
Hierbij kunt u als ouders komen kijken. Alle
kinderen van de groepen 1 t/m 8 verzamelen
zich om 8.30 uur op het plein bij de eigen juf
of meester. Er wordt gezongen, gedanst en
er worden verbindingen met elkaar gemaakt.

Na de opening gaan de kinderen met hun
leerkracht naar de klas en wordt er in de
groepen 1 t/m 3 door de juffen estafette gelezen. Ze gaan in iedere klas vijf minuten
voorlezen.
Tijdens de Kinderboekenweek wordt er in
iedere groep extra aandacht geschonken
aan het lezen. Dit kan in de vorm van lessen
zijn, maar ook door veel voor te lezen en zelf
boeken te lezen.

Sparen voor je schoolbieb!
Tijdens de Kinderboekenweek organiseert
Bruna de actie: ‘Sparen voor je schoolbieb’.
Wij willen graag het (voor)lezen van kinderboeken stimuleren en zouden het leuk vinden om samen met u en de kinderen onze
schoolbibliotheek uit te breiden met de
nieuwste, spannendste en leukste kinderboeken! Hoe meer ouders meedoen, hoe
meer boeken we kunnen uitzoeken!
Hoe werkt de Schoolbieb-actie?
* U koopt van 3 t/m 14 oktober 2018 één (of
meerdere) kinderboek(en) bij uw lokale
Brunawinkel en levert de kassabon in op
school.

* Lever de kassabonnen vóór 1 november
2018 in op school. Wij leveren de kassabonnen in bij een Bruna-winkel.
* Een Bruna-winkelmedewerker telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op
en de school ontvangt een waardebon.
* De school mag t/m 15 december 2018 voor
20% van het totale kassabonbedrag nieuwe
leesboeken uitzoeken in een Bruna-winkel.
Wij hopen dat u samen met de kinderen
meedoet, want leesplezier creëren we samen! Kijk voor de actievoorwaarden op bruna.nl/schoolbieb

Start van het nieuwe schooljaar: onderbouw
Na een aantal weken van vakantie is er nu
weer volop bedrijvigheid in de school.
In de onderbouw is het dagelijks een drukte
van belang. We konden dit schooljaar weer
starten met vier kleutergroepen. Dat betekent dat alle lokalen weer bezet zijn!
Het is elk jaar prachtig om te merken dat de
meeste kinderen vaak weer snel in het dagelijkse ritme van de school komen. Toch
blijken de eerste weken soms ook nog best
vermoeiend en moet er bij de jongste kin-

deren nog wel eens een middagje thuis
“bijgetankt” worden. Maar dat hoort er allemaal bij.
Voor u als ouders en opvoeders is het ook
weer een hele organisatie om alle kinderen
’s morgens op tijd op school te krijgen. Voor
de rust in de groepen is het dan ook erg
belangrijk dat de leerkrachten om 8.30 uur
ook echt met de lessen kunnen beginnen!
Alleen in de groepen 1b en 1c is er ’s morgens inloop tot 8.45 uur.

Groepen 5 en 6 naar Escher
We waren nog maar net een week weer
naar school toen er al een uitje op de planning stond. Leuk! We mochten naar de voorstelling over Escher in het Fries museum. In
de klas hadden we al een filmpje over Escher gezien, dus we wisten er al het één en
ander van. In het museum kregen we een
rondleiding langs verschillende prenten die
Escher maakte. We leerden dat hij verschillende druktechnieken gebruikte en dat hij
graag ‘rare’ en ‘onechte’ beelden maakte.
We ontdekten wat er allemaal niet klopte in

bepaalde werken en mochten zelf ook een
heus Escher schilderij tekenen. We hebben
een fijn uitje gehad en kunnen u nu alles
over Escher vertellen.
Een week na het museumbezoek mochten
de kinderen in het technieklokaal, onder
begeleiding van een gastdocent van het
Fries Museum, zelf aan de slag met een
druktechniek, geïnspireerd door het werk
van Escher. Dit resulteerde in vieze handen
maar ook vaak prachtige, helemaal zelf ontworpen ‘mini-Eschertjes’.

Met de zomervakantie
krijgen de groepen 3 en
4 het Zomer Topboek
mee naar huis.
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Van de Ouderraad: Financieel overzicht
De ouderraad vraagt u elk jaar om een ouderbijdrage, en we willen u graag vertellen waaraan
we dat geld besteden. Vorig schooljaar (2017-2018) hadden we een budget van € 3600. Hieronder het financieel overzicht van hoeveel we waaraan hebben uitgegeven.

Sinterklaasviering
Kerstviering
Paasviering
Crea/kookstudio
Excursies/Boekenweek
Bedankavond
Avondvierdaagse
Koningsspelen
Laatste schooldag
Ouderraadkosten
Projectweek
Overig
Totaal

Geschatte uitgaven

Werkelijke uitgaven

€ 1.400,00
€ 150,00
€ 150,00
€ 250,00
€ 200,00
€ 100,00
€ 120,00

€ 1.228,33
€ 557,30
€ 150,00
€ 253,46
€ 39,80
€ 64,38
€ 140,75

€ 100,00
€ 500,00
€ 100,00
€ 230,00
€ 300,00

€ 53,61
€ 783,09
€ 79,28
€ 0,00
€ 250,00

€ 3.600,00

€ 3.600,00

De kosten voor Sinterklaascadeautjes en het lekkers dat erbij hoort worden volledig gedragen
door de ouderraad. Hetzelfde geldt voor de versnaperingen bij de avondvierdaagse en de koningsspelen. Bij ouderraadkosten moet u denken aan attenties en kaartjes voor levensgebeurtenissen (huwelijk, geboorte, etc.) van het schoolteam. Verder hebben we ouders die, na lang
actief te zijn geweest binnen de ouderraad, afscheid hebben genomen bedankt met een attentie.
Bij de andere uitgavenposten gaat het om een bijdrage die de ouderraad levert aan activiteiten
die buiten het verplichte lesprogramma vallen. Deze activiteiten zijn wel belangrijk voor de brede ontwikkeling van onze kinderen en bovendien maken ze school leuker.
De projectweek is niet doorgegaan omdat de groepen al met projecten van culturele hoofdstad
LF2018 aan de slag gingen, vandaar dat er geen geld aan de projectweek is uitgegeven.
Nog vragen? Neem contact op via or@alexanderschool.nl, spreek ons aan of kom naar één
van onze vergaderingen.
Voor dit schooljaar hebben we een budget van € 3517. Voor we hiermee een reële begroting
opstellen willen we eerst kijken hoeveel geld we nodig hebben voor de Sinterklaascadeautjes.
Dat is veruit onze grootste kostenpost en die valt relatief vroeg in het schooljaar. Zo kunnen we
aansluitend bekijken hoe we de rest verdelen.

Jij mag erbij!
Wij hebben het erg naar onze zin in de OR, en uiteraard bent u ook welkom. Schiet ons of één
van de juffen of meesters aan, mail of zet alvast onze volgende vergadering in uw agenda.
Sfeer opsnuiven, kennismaken of er meteen heel geëngageerd induiken, het mag allemaal.
Volgende vergadering OR: woensdag17 oktober, 19.30 uur, personeelskamer school.

