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Algemene mededelingen
Voor het eerst in dit schooljaar worden we
op school getroffen door ziekte van leerkrachten, die wij bijna niet kunnen vervangen. Bij de kleutergroepen kunnen we het
door het bijspringen van onze eigen leerkrachten en een enkele dag een losse invaller nog een beetje opvangen. In groep 3a
zijn we heel blij dat juf Corine Lagerweij de
taken van juf Marieke overneemt. Juf Corine
was al een tijdje bij ons op school om zich
weer in te werken in het onderwijs, wat echt
haar hart heeft. Ze heeft jaren bij een verzekeringsbedrijf gewerkt, maar pakt nu haar
oude beroep weer op.

Deze week hebben een aantal CIOS studenten hun examenopdracht in de beide
groepen 5 gedaan: de Gezonde Week! Ze
organiseerden iedere dag een gezonde activiteit: van beweeglessen, smaaklessen en/of
voedingsweetjes.

Op vrijdag 22 maart was het Nationale Pannenkoekendag. Voor de beide groepen 4
een speciale dag, want dan worden de opa’s
en oma’s van de kinderen uitgenodigd om
op school te komen pannenkoeken eten.
Pannenkoeken die door de kinderen (en
ouders) zelf klaargemaakt worden. Wat een
gezellig feest was dit en wat waren er veel
grootouders!

Donderdag 18 april wordt het Paasfeest in
de groepen gevierd.

In de maand april zijn er veel activiteiten:
Woensdag 3 april heeft het team een studiedag, op deze dag is ook de jaarlijkse BHV
oefening.
Vrijdag 12 april is het Koningsontbijt en zijn
de Koningsspelen, verderop in deze nieuwsbrief leest u hierover meer.

En dan hebben we dit jaar een vroege
“Meivakantie”. Deze start al op “Goede vrijdag” 19 april. Maandag 6 mei begint de
school dan weer.

Vrije dagen:
Team/studiedag: woensdag 3 April 2019
Pasen: Goede Vrijdag 19 t/m maandag 22 April 2019
Meivakantie:
23 April 2019 t/m vrijdag 3 Mei 2019!

Van de Ouderraad: Avondvierdaagse 2019
Via Parro hebben we al een uitnodiging verstuurd om je op te geven voor de Avondvierdaagse van maandag 20 t/m donderdag 23
mei 2019.
Een 30-tal kinderen zijn al ingeschreven,
maar dat moeten er natuurlijk nog veel meer
worden! Inschrijven kan nog steeds via de
link
die
ook
in
Parro
staat:
https://goo.gl/forms/9MINA4O07z9MgI3F3

Er is wel haast bij geboden, want de inschrijving en betaling moeten uiterlijk op dinsdag
2 april ontvangen zijn.
Zijn er nog vragen: stuur dan een mailtje
naar or@alexanderschool.nl
Wij hebben er weer zin in en samen gaan
we er mooie avonden van maken. Tot ziens
bij de avondvierdaagse!
De ouderraad
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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 13: De gelijkenis van de zaaier,
de gelijkenis van de ponden. (Lucas
8 en 19)

Week 13: De graankorrel, (Joh. 12: 20-36),
De voetwassing, (Joh. 13: 1-20),
Judas vertrekt, (Joh. 13: 21-30)

Week 14: Zacheüs,
de intocht in Jeruzalem (Lucas 19)

Week 14: Petrus zal Jezus in de steek laten,
Joh. 13:36-38, Jezus wordt gevangen genomen, Joh. 18 Petrus zegt
dat hij Jezus niet kent, (Joh. 18)

Week 15: De zalving door Maria,
het laatste avondmaal en de voet
wassing (Joh. 12, 13)
Week 16: De gevangenneming,
Jezus bij Pilatus, gekruisigd en
opgestaan! (Lukas 22, 23)

De Koningsspelen 2019
staan dit jaar in het
teken van
waterdrinken:
HA-TWEE-GO!!

Week 15: Jezus bij Pilatus, Pilatus besluit dat
Jezus gekruisigd moet worden, Je
zus sterft, (Joh.18, 19)
Week 16: Jezus wordt begraven, Het graf is
leeg, Jezus verschijnt aan zijn leer
lingen, (Joh.19, 20)

Even voorstellen: Sita Zwart
Hallo! Ik ben juf Sita en ik loop mijn LIOstage vanaf 4 februari in groep 1a/2a op de
Willem Alexanderschool. LIO staat voor Leraar In Opleiding. Dit betekent dat ik mijn
laatste stage aan het doen ben voor mijn
opleiding. Op maandag, dinsdag en woensdag sta ik voor de groep.

Tijdens mijn stage is het de bedoeling dat ik
leer hoe ik een groep zelfstandig draai en
leer hierbij alle andere dingen die om de
hoek komen kijken. Kortom, ik leer hoe is het
om als ‘echte’ juf voor een groep te staan! Ik
heb het erg naar mijn zin op de Willem
Alexanderschool en hoop met deze stage
veel ervaring op te doen en veel te leren!

Even voorstellen: Elsa Hellema
Via deze weg wil ik mijzelf kort voorstellen
als LIO-studente. Mijn naam is Elsa Hellema
en in februari ben ik begonnen met mijn LIOstage in groep 3a. Tijdens deze eindstage
sta ik zelfstandig voor de groep. In mijn vrije
tijd dans ik graag, houd ik van gezelligheid
met familie en vrienden en vind ik het fijn om
te lezen. Tot het einde van het schooljaar

ben ik op de maandag, dinsdag en woensdag werkzaam in deze groep. Ik ben blij dat
ik mijn eindstage op de Willem Alexanderschool mag lopen en heb het hier erg naar
mijn zin. Ik kijk met plezier uit naar de komende leerzame maanden. Mocht u vragen
hebben of een praatje willen maken, kom
dan gerust langs.

Week van de Lentekriebels
Vorige week was het weer de jaarlijkse
“Week van de Lentekriebels”.
In de kleuterklassen wordt er dan o.a. volop
gesproken over vriendjes en vriendschap:
Wat is vriendschap, wanneer ben je een
echte vriend voor elkaar, en als je ruzie hebt,
ben je dan geen vrienden meer. Moet iedereen je vriend zijn? In kringgesprekken, met

boekjes, filmpjes en spelletjes, maar de kinderen gingen ook aan de slag om iets voor
elkaar te maken. Dat kan iets voor je echte
vriendje zijn, maar het kan zijn dat je via een
spelletje de naam van een andere leerling uit
de klas krijgt en daar dan iets voor gaan
tekenen en dit later aan elkaar overhandigt.
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SARK in de onderbouw
Misschien is het u de afgelopen tijd wel eens
opgevallen: de afbeelding van het blauwe
figuurtje dat in elke klas hangt. Het is SARK.
Een woord wat we regelmatig in de klas gebruiken om de aandacht van de kinderen te
vragen als er een instructie komt of bv een
kringactiviteit.
SARK staat nl voor:
S - stil zijn
A - armen/handen op de knie / of tafel
R - rechtop zitten
K - kijken naar de leerkracht.

Deze term komt uit de cursus Teach like a
Champion . Een cursus die het team dit
schooljaar heeft gevolgd op de team/
studiedagen. U heeft er al eerder over kunnen lezen in een vorige nieuwsbrief en op de
ouderavond heeft Titia er ook al iets over
verteld.
Deze cursus zit vol met praktische tips, ideeën, inzichten en technieken voor de leerkracht om het onderwijs nog efficiënter te
maken. We zijn dan ook druk bezig om veel
van deze technieken in de dagelijkse praktijk
toe te passen.

Koningsspelen Ha Twee Go!!
Op vrijdag 12 april vinden weer de jaarlijkse
Koningsspelen plaats, natuurlijk ook bij ons
op school.
De Koningsspelen 2019 staan dit jaar in het
teken van waterdrinken: HA-TWEE-GO!!
We dagen dit jaar alle kinderen uit om lekker
water te drinken. Want water drinken is essentieel om goed te functioneren en presteren, zeker als je veel beweegt. HA-TWEEGO, houdt je sterk, slim en snel en maakt je
tot de beste versie van jezelf!
De dag zal in de groepen geopend worden
met een Koningsontbijt. Een goed ontbijt legt
een bodem voor een actieve dag. Daar hoort
ook voldoende water drinken bij. Ook gedurende de rest van dag.

Bij de samenstelling van het ontbijtpakket
zijn er ingrediënten toegevoegd waarmee de
kinderen worden geïnspireerd voldoende
water te drinken. Water met een citroensmaakje bijvoorbeeld. Lekker én gezond!
Deze dag komen de kinderen dus zonder
ontbijt op school, ze hoeven geen drinken
mee naar school te nemen en voor de lunch
alleen een lunchpakket. Geen bekers en
pakjes drinken!
Verder zal deze dag in het teken staan van
bewegen. De groepen 3 tot en met 8 zullen
zowel op het plein, als in de gymzaal actief
bezig zijn en ook de kleutergroepen hebben
een actief programma. Het belooft weer een
super sportieve dag te worden.

Groepen 4: Nationale Pannenkoekendag
Vrijdag 22 maart was het Nationale Pannenkoekendag. Beide groepen 4 deden mee
met dit evenement. Eerst moesten er veel
pannenkoeken worden gebakken, dit gebeurde op school door de kinderen zelf (met
de hulp van twee moeders) en ook thuis
door ouders. Daarna werden de tafels in de
Kookstudio en op het Talentenplein gedekt
en versierd.

Om 11 uur kwamen de grootouders van veel
kinderen op school, ze kregen eerst van de
kinderen een rondleiding door de school.
Wat is er veel veranderd, hoor je dan vaak.
Daarna hebben ze met z’n allen heerlijk van
de pannenkoeken gegeten. De opkomst van
de opa’s en oma’s was groot en wat hebben
ze met z’n allen genoten!

Groep 7 en 8: naar het Verzetsmuseum
Groep 7 en 8 zijn donderdag 21 maart naar
het Fries Verzetsmuseum geweest. Hierbij
hebben de leerlingen in groepjes onderzoek
gedaan naar verhalen van kinderen in de
Tweede Wereldoorlog. Ze hebben onderzocht hoe het was om kind te zijn in de oorlog, waar ze mee te maken kregen en hoe
zij de gevolgen van de oorlog hebben erva-

ren. De leerlingen hebben de verhalen onderzocht aan de hand van verhalen, voorwerpen, foto’s, filmfragmenten en documenten. Onderwerpen die aan bod zijn gekomen
zijn: verraad en verzet, onderduiken, NSB,
Jodenvervolging, bezetting, luchtoorlog,
hongerwinter en Nederlands-Indië. Het was
een leerzaam en indrukweekend bezoek!
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