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Belangrijke data
3 maart
10 maart
14 maart

16 t/m 20 maart
16 maart
17 maart
18 maart
25 maart
25 maart
16 t/m 27 maart
26 maart
27 maart

: Theemiddag met Aziza van de GGD, onderwerp: ouderparticipatie.
: Inloopavond voor ouders en kinderen van 18.30u tot 19.30u.
: Op het Kerkplein zullen vertegenwoordigers en leerlingen van de
Achtsprong, de Andersenschool en de Rembrandt v. Rijnschool
van 10.00 tot 12.00 uur aanwezig zijn om het openbaar onderwijs
onder de aandacht te brengen.
: Week van het openbaar onderwijs.
: Groep 1-2 naar Momo de Mol.
: Voorstelling groep 5-6 in het Klooster.
: Open dag van het openbaar onderwijs.
: Speelgoedochtend voor groep 1-2.
: De schoolfotograaf komt.
: Projectweken “Kunst en Kleur”.
: Knutselmiddag rondom het project.
: Lentefeest/Fancy Fair. Tevens afsluiting van het project.
Van 9 tot 12 uur is er een kramenmarkt op het schoolplein.
Een springkussen voor de kinderen en een rad van avontuur zullen
o.a. deel uitmaken van de attracties.

Nieuws uit het kamertje
Op dinsdag 10 maart is er een inloopavond op school, deze is van 18.30 tot 19.30 uur. Dit
keer mogen de kinderen in hun eigen klas iets laten zien en vertellen over hun eigen werk.
Wij hopen u allemaal te mogen begroeten tijdens deze inloopavond!
De week van 16 maart staat in het teken van het Openbaar Onderwijs. Zoals u al in de
agenda heeft kunnen lezen, willen we met de 3 scholen van het openbaar onderwijs in
Woerden hier aandacht aan besteden. Ook is er op woensdag 18 maart een open dag op

school. Kent u ouders met kleine kinderen die nog op een school ingeschreven moeten
worden, maakt u hen dan attent op onze open dag!
Van 16 maart t/m 27 maart werken wij met de kinderen aan het project ‘Kunst en kleur’, op
27 maart sluiten we het project af. U ontvangt hier nog meer informatie over.
Miranda Jansen
Jarigen in maart
9 maart
Zakaria Moussaoui
10 maart
Oualid Ryani
11 maart
Izel Heybeli
17 maart
Yassine Hamdi
20 maart
Yassine el Bouchihi
28 maart
Ilyass Arbaj

groep 1
groep 2
groep 6
groep 8
groep 2
groep 6

Allemaal van harte gefeliciteerd!

Geachte ouders/verzorgers,
De OR is momenteel druk bezig met de voorbereidingen voor de fancy fair van 27 maart a.s.
Voor het slagen van deze fancy fair kunnen we alle hulp goed gebruiken. Er zullen allerlei
leuke activiteiten zijn en ook zullen er lekkere hapjes worden verkocht. Uiteraard kan het
niet zonder uw hulp.
Kunt u helpen bij het voorbereiden en/of begeleiden van een activiteit, heeft u misschien
nog leuke (nieuwe) spullen thuis die geschikt zijn als prijsje voor het Rad van Avontuur of
voor de rommelmarkt, wilt u iets lekkers klaarmaken, geeft u zich dan op via de intekenlijst
die bij alle groepen hangt.
Als u spullen heeft voor de rommelmarkt, kunt u die neerzetten in het lege lokaal naast het
lokaal van de Willem Alexander school (tegenover het lokaal van groep 3/4).
Met uw hulp maken we er een geweldige dag van en halen we hopelijk veel geld op om o.a.
het springkussen en benodigdheden voor de fancy fair te bekostigen.
U bent allen van harte welkom!
Hartelijk dank alvast, de Ouderraad.

Nieuws uit groep 1-2
We hebben het thema “Huis” voor de vakantie afgesloten. We hadden een
muziekvoorstelling in De Kringschool. Dat ging ook over het huis. Daar woonden twee
mannetjes: meneer Kruis en meneer Mol. Ze kregen allemaal mensen op bezoek en steeds
mochten een paar kinderen op het toneel om mee fluiten of te trommelen met
afwaskwasten. We leerden een heleboel liedjes en alle kinderen zaten goed mee te zingen
en te klappen.
Het sjoeltoernooi was reuze spannend. Voor sommige kinderen was het de eerste keer dat
ze dit deden. Iedereen was zo enthousiast. Wie geen vader of moeder mee had, kwam toch
aan de beurt. Het sjoeltoernooi is in onze klas gewonnen door Aimane en zijn moeder!
Na de voorjaarsvakantie starten we met het thema Kunst en kleuren. De kinderen leren veel
nieuwe begrippen over dit onderwerp. U kunt op het bord weer zien welke het zijn. We
laten de kinderen kennis maken met enkele beroemde schilders. Iedere dag zijn we met dit
thema bezig. We doen veel spelletjes met kleuren en vorm, zoals sorteren op kleur en vorm,
we lezen er boekjes over en we gaan ook iets leren over bv kleuren mengen. Natuurlijk zult u
ook wel een paar kunstwerken van uw kind kunnen bewonderen.
Op 16 maart gaan we naar Momo de Mol in de Brediusschuur.
Juf Naima, juf Hinke, juf Nafissa en juf Yvonne.
Nieuws uit groep 3-4
De voorjaarsvakantie is voorbij, hopelijk is iedereen lekker uitgerust! Tijdens de
rapportgesprekken hebben we gesproken met alle ouders, dat vonden we erg prettig. Als er
niets meer gedaan wordt met de rapporten die thuisliggen mogen ze weer mee naar school
worden genomen.
We hebben een paar activiteiten in de planning staan die de moeite waard zijn, schrijf ze
alvast in uw agenda! Op 10 maart hopen we u allemaal in de klas te zien, de kinderen willen
u graag werk laten zien waar ze trots op zijn. Op 16 maart starten we met een project over
kunst. We heten natuurlijk niet voor niets de Rembrandt van Rijnschool! Alle klassen zullen
op allerlei manieren met kunst bezig zijn. U ziet het vanzelf in de gangen en in de klassen. En
op 18 maart, in de week van het openbaar onderwijs, mag u gewoon de klas binnen lopen
om te komen kijken hoe we werken in groep 3 en 4.
In de klas wordt ondertussen hard gewerkt.
Groep 3 is tijdens de taallessen druk met het lezen van woorden die steeds moeilijker
worden. We oefenen woorden die vooraan of achteraan twee medeklinkers hebben, zoals
stil of stem en park of melk. De kinderen werken al heel goed zelfstandig; op het planbord
achter in de klas kunnen ze precies zien wat ze moeten doen tijdens de leesles. Ook wordt er
op de computer geoefend met het programma “Zoem”.
Als we rekenen zijn we zoet met splitsommen en optellen en aftrekken. We gebruiken
daarbij materialen zoals fiches en het rekenrek.

Groep 4 leert erg veel tijdens de taallessen. Meervoud en enkelvoud (peer-peren),
tegenstellingen (groot-klein), tegenwoordige tijd en verleden tijd (lopen-liepen), ze moeten

er de komende weken veel lesjes over maken. Ze maken de lesjes op het tablet en in hun
schriften.
De spellinglessen gaan de komende weken over verkleinwoorden (fietsje, bloempje, tuintje).
De rekenlessen staan in het teken van de keersommen, moeilijke optel- en aftreksommen
(95-63, 26+43) en klokkijken. De kinderen moeten de hele en halve uren nu echt kunnen
aflezen. We oefenen met kwart voor en kwart over, u kunt dat natuurlijk thuis ook doen met
uw kind.

Al met al genoeg te doen de komende periode. Tot ziens op school!
Juf Nicolette, juf Kelly en juf Annemiek ,

Nieuws uit groep 5-6
Mijnklas.nl
Op de website mijnklas.nl kunnen de kinderen zelf oefenen met verschillende opdrachten
voor school. Als u kind niet meer kan inloggen, kom dan even langs zodat wij een nieuwe
inlog kunnen aanvragen voor u.
Lekker snugger
De uitzending van onze aflevering van studio snugger is op 22 maart om 8.25 uur.
Aardrijkskunde
Groep 6 heeft deze week een topotoets van aardrijkskunde. Volgende week (12 maart)
hebben beide groepen een gewone aardrijkskunde toets.
Vanaf volgend hoofdstuk heeft ook groep 5 topografie.
Figuurzagen
Zoals u wellicht weet zijn we al een aantal weken bezig met figuurzagen. De kinderen maken
allemaal een puzzel van Nederland en de provincies. Het is een lastige opdracht, maar de
eerste resultaten worden nu zichtbaar.
KUVO
17 maart gaan we met z’n allen naar een voorstelling in het klooster. Hier alvast een klein
voorproefje

Nieuws uit groep 7-8
Hallo allemaal,
Groep 8 heeft een keuze gemaakt wat betreft de Middelbare school. Sommige kinderen
gaan naar het Kalsbeekcollege en andere naar de Minkema. Beide prima scholen waar de
kinderen door zullen groeien in hun ontwikkeling.
De maquette begint al aardig vorm te krijgen en we hebben nog twee weken de tijd om alles
netjes af te ronden en de puntjes op de i te zetten.
De komende weken zullen de kinderen een week aan de slag gaan met een nieuwe andere
rekenmethode om te kijken welke methode het beste aansluit aan de onderwijsbehoeften
van de leerlingen en de leerkrachten. Deze week staat “De wereld in getallen” centraal en
volgende week de vernieuwde “Pluspunt”.
Er worden Powerpoints gemaakt die te maken hebben met het Maquettethema en er hangt
een lange trein in de zaal, getekend door groep 7/8.
Als de maquette klaar is en ingeleverd is, dan gaan we verder met een Kunstproject waar
Frans Hals centraal staat.
De kinderen zijn voor de vakantie naar een musical voorstelling geweest van de leerlingen
van het Minkemacollege en gaan binnenkort waarschijnlijk ook naar het Metropoolorkest.
De organisatie daarvan is in volle gang en we gaan kijken of het ons lukt om dit bijzondere
orkest van dichtbij te zien.

Station Woerden wordt door groep 7/8 op de maquette nagemaakt.

