april


2016

Agenda
april 2016
dinsdag
19
donderdag 21
vrijdag
22
vrijdag
22
maandag
vrijdag

25
06

t/m
Cito eindtoets groep 8
Brede Schoolfeest/Koningsspelen
Groep 1 t/m 4 om 12 uur vrij
Groep 5 t/m 8 continurooster
tot 14.15 uur (lunch meenemen!)
t/m
mei: Meivakantie

mei 2016
zaterdag
zondag
maandag
maandag
vrijdag
vrijdag
vrijdag
maandag
dinsdag
donderdag
donderdag
vrijdag
maandag
dinsdag

07
08
09
09
13
13
13
16
17
19
19
20
23
31

Wijk jeugdtheater
Moederdag (gr 1 t/m 4 maakt iets)
OPA actie 6
OR vergadering
Hoofdluiscontrole
Pinkstergroet (door gr 5 t/m 8)
Oefenexamen verkeer praktijk gr. 8
2de Pinksterdag: allen vrij
MR vergadering
Sportdag groep 7 en 8
Dansochtend groep 3 en 4
Sportdag groep 5 en 6
t/m donderdag: Jeugdavond4daagse
Dansochtend groep 1 en 2

juni 2016
woensdag
vrijdag
maandag
donderdag
vrijdag

01 Maandopening met de kinderen
10 Verkeerspraktijkexamen groep 8
13 OR vergadering
16 Techniekdag groep 8
17 Wiswas 7 komt uit.

Pinksteren
De opdracht kwam met zachte stem:
Ga heen, éérst naar Jeruzalem
en dán tot alle volken!
Een windvlaag komt met sterk geruis,
vervult een ieder in het huis;
de Geest is in hun midden!
Getroffen kijkt men om zich heen,
spreekt dan, vrijmoedig, één voor één
Gods Woord in álle talen!
Die opdracht, toen, die zachte stem
vraagt ook vandaag met gróte klem:
Wil jij Mij óók gaan volgen?
Zo waait nog steeds diezelfde wind,
Gods Geest komt wonen in Zijn kind:
Je zúlt van Mij ontvangen!
Pinksteren begint dichtbij,
de Blijde Boodschap, diep in mij,
daar móet je van getuigen!
Begin vandaag gewoon maar thuis,
dan stroomt de Geest ook door jóuw huis.
Je ziet dan grote dingen!
Lukas 24:47  Rom. 10:8
Hand. 1:8 en 2:14
Door Aagje Lingen

Beste ouders/verzorgers,
We bevinden ons nu in de tijd tussen Pasen en Pinksteren. In de veertig dagen
tussen Pasen en Hemelvaart heeft Jezus zich regelmatig aan het volk en aan
zijn leerlingen laten zien. In de Bijbelverhalen in de groepen wordt hierover
verteld. Op de veertigste dag na Pasen is Jezus definitief naar de hemel gegaan.
Vandaar Hemelvaartsdag. Tien dagen na Hemelvaart wordt "Pinksteren"
gevierd. Pinksteren valt op de 50ste dag na Pasen. Met Pinksteren herdenken
we dat de Heilige Geest werd uitgestort. In de groepen wordt nadrukkelijk
stilgestaan bij deze Christelijke feestdagen en hun betekenis.
In de directiekamer zijn we naast de gebruikelijke werkzaamheden al druk bezig met de
voorbereiding van het volgend schooljaar. Het formatieplan, groepenverdeling, verdeling van
leerkrachten over de groepen, vakantierooster en jaarkalender... noem maar op. Zodra alles is
uitgezocht en waar nodig de puntjes op de i zijn gezet, zullen we u informeren. Een tipje van de
sluier kunnen we nu al oplichten. Ook volgend schooljaar kunnen we 10 groepen formeren.
Alice ter Haar en Kees Boer
Personeelsnieuws
Bijna twee jaar geleden werd juf Greet van Greuningen getroffen door een hersenbloeding. Na
behandeling in het ziekenhuis volgde een lang reïntegratietraject zowel thuis als op school. Greet is
inmiddels zodanig hersteld dat dit reïntegratietraject is afgesloten. Voor Greet betekent dit dat zij,
sinds vorige maand, haar werkzaamheden op school weer volledig uitvoert. U mag haar hiermee
feliciteren.
Annelies de Graaff heeft al geruime tijd last van ernstige rugklachten waarvan het herstel niet echt
wil vlotten. De behandelende artsen hebben haar nu bevolen de komende tijd meer rust te nemen
om zo het herstel te bevorderen. Geen leuke boodschap voor Annelies, maar het gevolg is wel dat
zij de komende tijd minder op school is. Nathalie de Jonge en Sylvana Voordouw zullen haar ook de
komende weken vervangen.
Brede schoolfeest
A.s. vrijdag 22 april combineren we de Koningsspelen weer met
het Brede Schoolfeest. Het is belangrijk dat alle kinderen tussen
8.20 en 8.30 uur in hun eigen klas zijn.
Om 8.30 halen de kinderen vanaf groep 8 hun vaste maatjes op
voor een gezamenlijk ontbijt. De groepjes worden verdeeld over
bijna alle lokalen in de beide scholen. De oudere kinderen helpen
de jongsten met het smeren van een beschuitje of
boterhammetje.
Daarna dansen we om 9.15 uur de Koningsdans op het plein.
Het thema van de Brede schooldag is dit jaar 
“Binnen Buiten en Bijzonder” 
en staat in het teken
van sporten met een handicap of beperking. Bij veel spelletjes zit er dus een bepaalde moeilijkheid
of beperking in.
Groep 1 t/m 4
Ook hier is de koningsdans het openingsnummer. Daarna gaan de kinderen in gemengde groepjes
(kleuters door elkaar, groep 3 en 4 gemengd) spelletjes doen in 5 ronden. Ook de peuters en de
kinderen van Reinaerde zullen af en toe meedraaien in eigen groepjes. De kinderen krijgen tijdens
de spelletjes in een pauze wat te drinken en een speculaasje van de OR en hoeven zelf dus niets
mee te nemen voor de pauze (tenzij uw kind een speciaal dieet heeft). Wat fijn dat zoveel ouders
zich hebben opgegeven! Elk groepje van 10 kinderen heeft nu 2 begeleiders en enkele ouders
zullen bij een spel worden ingedeeld om daarbij te helpen, mede i.v.m. kostbare geleende
materialen bij sommige onderdelen. Het programma duurt tot 11.45 uur. Dan gaan alle kinderen
naar hun eigen klaslokaal. Om 12.00 uur begint voor hen de meivakantie.

Groep 5 t/m 8
Na de koningsdans vertrekken de kinderen van groep 5 t/m 8 om 9.20 uur onder begeleiding van
hun eigen leerkracht en ouders naar de sportvelden van sportpark Cromwijck. Daar worden voor
hen tot 11.15 uur leuke Koningsspelen georganiseerd. Na afloop gaan de kinderen weer
gezamenlijk naar school om te lunchen in hun eigen klas. Van 12.15 tot 13.45 uur krijgen zij in
gemengde groepen (groep 5 /6 gemengd en 7/8 gemengd) op school een sportief Koningsspelen
programma aangeboden. Hiervoor worden nog ouders gezocht die een groepje of een spel willen
begeleiden. Geeft u zich nog snel op bij de leerkracht van uw kind?
Om 13.50 zal de Burgemeester de feestelijke brede schooldag komen afsluiten. De eindtijd zal
hierdoor misschien niet precies om 14.15 uur zijn. We gaan ervan uit dat het geen probleem is als
uw kind iets later thuis komt.
Alle hulpouders krijgen volgende week uitgebreide informatie over welk groepje of spel ze
begeleiden, welke spelletjes het groepje gaat doen en een uitleg van deze spelletjes.
Uitslag leerlingenquête
Onlangs hebben alle leerlingen van groep 4 t/m 8 de jaarlijkse leerlingenquête digitaal ingevuld,
ieder op een eigen chromebook, met zijn eigen inlogcode. Evenals bij de vragenlijst voor de ouders
kunnen de kinderen hun waardering geven op een 4 puntsschaal. Wanneer een gemiddelde score
onder de 2,8 komt vormt dit voor de school een extra aandachtspunt. Natuurlijk is het een
momentopname maar wel heeft 100 % van de doelgroep de vragenlijst ingevuld. Hieronder vindt u
de uitslagen van dit jaar en de vorige jaren. U snapt dat wij blij zijn met de waardering die de
kinderen hebben gegeven. De resultaten van de ouderenquête kunnen wij nog niet bekend
maken, omdat nog niet alle ouders de gelegenheid hebben gehad om deze (ook digitaal) in te
vullen.
Gestelde vraag
Schaal 1 tot 4

1112

1213

1314

1415

1516

1: Ik vind dat ik veel leer op school

3,50

3,60

3,34

3,45

3,68

2: De juf of meester helpt mij als dat echt nodig is

3,30

3,55

3,21

3,31

3,40

3: Ik krijg genoeg werk ook nadat ik klaar ben

3,40

3,41

3,27

3,35

3,47

4: Ik word op school weinig gepest

3,10

3,29

3,41

3,39

3,47

5: Er zijn duidelijke regels over wat wel en niet mag

3,60

3,54

3,39

3,46

3,79

6: De kinderen houden zich meestal aan deze regels

2,30

2,73

2,54

2,62

2,93

7: Ik ga met plezier naar school

3,00

3,37

3,07

3,20

3,46

3,57

3,37

3,31

3,72

8: Ik vind spelen op het schoolplein leuk

Wat doet de MR eigenlijk bij ons op school?
De medezeggenschapsraad (MR) van onze school bestaat uit drie ouders
(de oudergeleding) en drie leerkrachten (de personeelsgeleding). Zij
hebben drie jaar zitting in de raad.
Namens het team zitten Annelies de Graaff, Niels Immel en Sandy
Regtering in de MR.
De ouders uit de MR zijn: Karin ter Horst (moeder van Tessa uit groep 5
en Mark uit groep 3), Simone Oostveen (voorzitter, moeder van Fiene uit
groep 6) en Marjolein van Zuilen (moeder van Cynthia uit groep 7).
Via de MR kunnen ouders meedenken over het beleid dat op onze school
gevoerd wordt. De MR kan instemming verlenen en adviezen geven over verschillende
onderwerpen. Te denken valt aan het vakantierooster, de hoogte van de ouderbijdrage, de
invoering van andere schooltijden en groepsverdeling van het volgende schooljaar.
Wanneer u een punt van aandacht hebt, dan kunt u de MR vragen dit als agendapunt te
behandelen. Zoekt u één van ons dan vooral even op!

De TSO viert feest
In de week na de meivakatie viert de TSO zijn tienjarig bestaan. Om die reden zijn er tijdens de
TSO momenten verschillende feestelijke activiteiten. Tien jaar TSO door KMN Kind& CO op de
Willem Alexanderschool. Veel kinderen en ouders hebben er gebruik van gemaakt.
Op dit moment kunnen we weer wat TSO medewerkers gebruiken. Heeft u een of meer dagen in de
week beschikbaar om ons te assisteren? Laat het weten! Er staat een kleine vergoeding tegenover.
Wilt u contact, heeft u vragen, voor aanof afmelden van uw kind: t
el. 0618174441
willemalexander@kmnkindenco.nl
Website
Op de website vindt u nieuws uit de groepen en foto’s. Onze school is ook actief op
twitter. Wilt u ons volgen? Ga dan naar www.twitter.com/waswoerden. Ook op onze
website kunt u het Twittericoontje aanklikken en de korte berichtjes en actuele foto’s
bekijken.
De grote rekendag : een groot succes!
Op woensdag 23 maart deden we met groep 3 t/m 8 mee aan
de landelijke Grote Rekendag met het thema “Kijk achter de
code”. Na een leuke opening in de hal door meester Anne en
meester Niels, gingen alle groepen aan de slag om codes te
kraken. Wat is er hard gerekend! In elke groep werd er op
eigen niveau gewerkt en samengewerkt. Na afloop kwamen alle
kinderen weer in de hal met de oplossingen. Het was een
geslaagde ochtend! Meer foto’s kunt u op de website bekijken.
Fietsen parkeren
Voor veel kinderen is het echt nodig om op de fiets naar school
te komen, maar soms gaat de fiets als speelgoed mee. Dan
komen we echt parkeerruimte te kort op ons plein. Wilt u de fiets daarom thuis laten als deze niet
echt nodig is? Het is de bedoeling dat de oudere kinderen hun fiets buiten het hek in de fietsrekken
stallen. Vaak daar staan dan al fietsen van ouders die hun kind wegbrengen. Als dat voor u geldt,
wilt u uw fiets dan voor die korte periode op de stoep bij de groenstrook neer zetten? Dan kunnen
de kinderen alle fietsrekken gebruiken. Alvast bedankt!
SPOT Jeugdtheaterfestival komt naar het schilderskwartier in de meivakantie
Hooggeëerd publiek, jongens en meisjes, dames en heren….wij presenteren: SPOT Jeugd
theaterfestival! Een reizend theaterspektakel voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar en hun
ouders, opa’s, oma’s en iedereen die zin heeft in een leuke middag. In de meivakantie wordt op
dinsdag 26 april in de Rembrandt van Rijnschool een popup theater gebouwd, waar je de hele
middag voor stellingen kunt zien en zelf workshops kunt volgen.
Programma:
Theater Snater komt met de voorstelling Circo Fantastico, over het kleinste circus ter wereld. In
Kapitein Kosto’s verteltheater beleef je een nieuw diepzee avontuur in de duikboot. Verder kun je
kijken naar de humoristische en stoere hiphop voorstelling “Hip Hop Hoera” en met Judith Nab stap
je in een echte bus voor een grote reis rond de wereld.
Natuurlijk krijgen de (jonge) bezoekers de kans om naast het beleven van de voorstellingen ook
zelf een rol te spelen. Het festival begint al op het plein. Er wordt een heus theater gebouwd! Op
het plein is van alles te beleven; zo is er een fantastisch randprogramma met verschillende
workshops, een drumworkshop ‘Streetbeats’ en een workshop licht en geluid. Verder kun je
affiches maken van de voorstellingen, is er een perscentrum en kun je je schminken.
Tijden 12.00 – 17.00 uur, entree € 5, per persoon. Data:
26 april, Schilderskwartier, Brede school, Rembrandt van Rijnschool
28 april, Snel & Polanen, Margrietschool
2 mei, Molenvliet, Franciscusschool
3 mei, Harmelen, Brede school, St. Bavoschool
6 mei, Linschoten, Brede vaart

Voorstelling in stadsmuseum ‘
Een Wijze Les’, in de meivakantie.
Namens het Stadsmuseum Woerden willen wij u attenderen op de voorstelling ‘Een Wijze Les’. Het
betreft een familievoorstelling die in de meivakantie op 
24 april, 1, 5 & 8 mei 
gespeeld wordt in het
Stadsmuseum, voor iedereen vanaf 8 jaar, om 14:00u en om 15:00u. Entreeprijs volwassenen en
kinderen: € 3,50 incl. consumptie na afloop,te koop via 
www.stadsmuseumwoerden.nl of aan de
balie van het Stadsmuseum.
e
Deze kleinkunstvoorstelling speelt zich af in Woerden aan het einde van de 19
eeuw, waarbij de
historie van het Stedehuys, de bouw van het treinstation, kaas, pannenbakkerijen en kinderarbeid
aan bod komen. Een leuk & leerzaam uitje dus. Haar wereldreizigers gaan in 1872 op weg naar
Woerden om hun jeugdvriend Feike op te zoeken. Daar doen zij bij het opgaan van de zon een
ontdekking. Wat zij in de eerste zonnestralen zien, brengt de heren flink van hun stuk. Ze schrijven
een briefje naar Den Haag. Zo proberen zij een eind te maken aan het vroege tijdstip waarop vele
kinderen in Woerden op moeten staan. Wilt u weten wat onze avonturiers in Woerden
meemaakten? Kom dan naar hun voorstelling ‘Een wijze les’ in het Stadsmuseum Woerden,
Kerkplein 6, Woerden, tel(0348) 431008
Naschoolsaanbod Blok 4
Een nieuw blok met naschoolse activiteiten komt er weer aan! 
Tot de meivakantie kan uw kind zich
nog inschrijven via 
www.bredeschoolwoerden.nl of met het strookje van de meegegeven flyer.
Afhankelijk van het aantal lessen wordt er vaak een kleine bijdrage voor het NSA
gevraagd. De rest wordt gesubsidieerd door de gemeente Woerden. Deze keer is er
ook een 
gratis 
aanbod voor groep 5 en 6!
Wat is er zoal te doen?
Voor groep 1 en 2 is er een danscursus van dansschool
Delicious in mei en juni in ons speellokaal.
Voor groep 3 en 4 staat er voetbal op het programma op een
aantal dinsdagmiddagen in de Kring of buiten.
Groep 3 en 4 kan daarnaast kiezen voor toneel & musical op 4
maandagmiddagen in juni in het speellokaal van de Rembrandt van Rijnschool.
Groep 5 en 6 kan 3 lessen in Taekwondo volgen. Naast aanval
en verdedigingstechnieken, komen daar ook zelfbeheersing, respect en doorzettings
vermogen bij kijken.
Voor groep 5 en 6 is dit keer helemaal GRATIS in samenwerking met NME een
buitenactiviteit: Wat moet je gedaan hebben voor je 12de? Boompje klimmen,
hutten bouwen, torren tellen, baggerballen gooien, vuur maken of bomen knuffelen?
Er zijn 6 leuke activiteiten in mei en juni die buiten worden gedaan, waarvan ook
filmpjes worden gemaakt en waarbij geleerd wordt hoe deze gemonteerd worden.
Groep 7 en 8 kan zich deze keer uitleven met graffiti op 3 middagen.
Kortom: vergeet u niet uw kind op te geven voor een nieuw naschools aanbod!
Woerden vol energie!
Dit voorjaar organiseert de gemeente Woerden samen met het burgerinitiatief Duurzaam Woerden
de prijsvraag Woerden vol Energie! Deelname staat open voor bewoners (initiatieven),
verenigingen én scholen. Doel van deze prijsvraag is het reduceren van de CO2uitstoot zodat
Woerden in 2030 klimaatneutraal is. Woont u in de gemeente Woerden en heeft u een duurzaam
idee voor uw buurt, dorp of de stad? Denkt u dat er nog veel kan verbeteren op bijvoorbeeld het
gebied van energiebesparing in buurten, collectief energie opwekken, duurzame mobiliteit, lokaal
voedsel en groenere wijken?
Doe mee met de prijsvraag en stuur uw idee uiterlijk 11 mei 2016 naar d
uurzaam@woerden.nl
.
In totaal is er €10.000 aan prijzengeld voor de winnende initiatieven beschikbaar.
De voorwaarden en het deelnameformulier vindt u op
www.woerden.nl/woerdenvolenergie

.
Voor vragen kunt u contact opnemen met Yvonne Feuerhahn,email duurzaam@woerden.nl

Pinkstergroet 13 mei
Een heel oude traditie op onze school is het brengen van een Pinkstergroet bij de mensen in
verzorgingstehuis Weddesteijn. Elk jaar maken de kinderen van groep 5 t/m 8 een leuke kaart of
iets anders, voorzien van een schoolstempel en de naam van de leerling. Deze kaarten worden door
4 leerlingen samen met enkele OR leden rondgebracht in het verzorgingstehuis. Elk jaar weer blijkt
hoe zeer dit wordt gewaardeerd. Vaak krijgen we nog een kaartje terug van dankbare ouderen.
Bijbelrooster Kind op Maandag
Week 16: 18 t/m 22 april 2016
Terug bij Noömi, Ruth 2:1823
Het plan van Noömi, Ruth 3:15
In de nacht, Ruth 3:615

Week 20: 17 t/m 20 mei 2016
Het feest van de koning, Ester 1:19
Koningin Wasti wil niet komen, Ester 1:1022

Week 17: 25 t/m 29 april 2016
Weer terug bij Noömi, Ruth 3:1618
In de stadspoort, Ruth 4:112
Een kleinzoon voor Noömi, Ruth 4:1317

Week 21: 23 t/m 27 mei 2016
Ester wordt koningin, Ester 2:118
Mordechai ontdekt een geheim plan, Ester
2:913
Mordechai buigt niet, Ester 3:115

Week 19 9 t/m 13 mei 2016
Vrij verhaal: Het Wekenfeest (Ruth + tien
geboden)
De tien geboden, Exodus 19:120:17
De heilige Geest komt, Handelingen 2:113

Week 22: 30 mei t/m 3 juni 2016
Mordechai zegt dat Ester iets moet doen, Ester
4
Ester gaat naar de koning, Ester 5:18
Haman laat een paal neerzetten, Ester 5:914

Verjaardagen t/m wiswas 7
April
16 Jasper Leeijen 4
16 Chloë van Wageningen 8
18 Roan Veenbrink 7
19 Joep Treur 2A
19 Nienke van der Woude 5
21 Brammert de Ruijter 2A
22 Simen Duijvis 2C
23 Laura Loenen 6A
24 Bente Duijvis 4
25 Desi Veenstra 3
26 Esmée van der Wilt 1C
27 Maud Pijnacker 7
28 Yentle Grijpsma 8
30 Dylan Benningshof 6B
Mei
1 Hayat Gassaloglu 6B
2 Jonne van Dam 1A
2 Gideon de Groot 6B
3 Boris Hooijmans 5
4 Bradley Consten 1B
7 Marvin de Lange 3
7 Robin de Lange 3
8 Gijs Liese 6A

Mei
10 Alyssa Pattiselanno 8
11 Nick Onderwater 6A
13 Rik van Dam 4
15 Ashling Markus 4
19 Joeri Leeijen 3
21 Nino Magliozzi 2C
21 Lars Oussoren 8
21 Sara Visser 3
23 Nienke Burgel 4
25 Kayleigh de Groot 4
27 Marlène Louter 8
30 Kaya Sönmez 5
31 Micha Doornebal 2B
Juni
3 Ziva Oostindien 1B
4 Lieke Kemp 3
8 Daan Scheel 1A
8 Viggo Slager 1C
15 Noa Meijers 2C
15 Imée Stel 2C
16 Rick Oussoren 3
16 Tim van der Paauw 3
Allen een fijne verjaardag gewenst!!

