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Hallo kinderen en ouder(s)/verzorger(s) van de Willem Alexanderschool,

Sint is vertrokken, Kerstversiering is gekomen!

We kijken terug op een hele leuke Sintdag, afgelopen maandag. Iedereen die bij het feest betrokken
was: Heel hartelijk bedankt! Afgelopen dinsdagmiddag is de school in Kerstsfeer gebracht. Het ziet er
gezellig uit. Ouders, collega’s en stagiaires die hebben geholpen, dank je wel daarvoor.

WA-at-News komt uit

De redactie is zover, de nieuwsbrief, WA-at-NEWS komt uit. Deze zal de komende dagen huis aan huis
verspreid worden in Dalerpeel en Nieuwe Krim. Wim Martin: Bedankt voor jouw inzet. Veel leesplezier!

Kerstmarkt zaterdag 10 december

Bij de kerstmarkt op 10 december gaan we samen met de Breiberger
muzikanten muziek maken. Iedereen die mee wil doen met de instrumenten van
school, is om 17.15 uur van harte welkom!
Onderaan de nieuwsbrief, bij groep 5/6, staat meer informatie voor de
kinderen die op de boomwhackers gaan spelen.

Kerstbakjes maken
Op dinsdagmiddag 20 december gaan we met de kinderen van de groepen 1 t/m 8 kerstbakjes maken.
Hiervoor moeten de kinderen de volgende spullen meenemen: een bakje met daarin een stukje oase,
een kaars, kleine takjes groen en kleine versieringen. Denk aan slingers, kerstballen, engeltjes e.d.
We gaan er een gezellige middag van maken.

Kerstfeest woensdagavond 21 december
“Licht in de nacht”

Woensdagavond 21 december
vieren we het kerstfeest in de kerk van Dalerpeel.
Aanvang: 18.45 uur

Een paar praktische zaken rond het kerstfeest:









Het is de bedoeling dat alle kinderen bij het kerstfeest zijn.
Het kerstfeest begint om 18.45 uur, om 18.30 uur gaat de kerk open.
Parkeren op het plein voor de kerk is niet mogelijk.
Kinderen die zich moeten verkleden en leerkrachten gaan via de achteringang de kerk binnen.
Per gezin mogen er twee volwassenen meekomen.
Jongere broertjes en zusjes mogen mee naar het Kerstfeest.
Zij mogen het Kerstfeest niet verstoren.
De kinderen zitten bij elkaar met hun eigen groep, vooraan in de kerk.

Ouderbijdrage

Voor heel veel kinderen – vooral van de bovenbouw – is de ouderbijdrage al betaald. Wil iedereen die nog
niet betaald heeft, hier rekening mee houden, zodat direct in januari wel betaald wordt?
Het gaat om 45 euro per kind. Bankrekeningnummer is NL89RABO0358310342.

Schoolontwikkeling – Coöperatief werken

Op onze visie/missie-poster staat ook het onderdeel “Coöperatief”.
Samenwerken is een belangrijke vaardigheid die leerlingen nodig hebben
om goed te kunnen functioneren in de samenleving. Coöperatief leren is
een goede manier om deze vaardigheid in de praktijk te oefenen.
De achterliggende gedachte is dat leerlingen niet alleen leren van de
interactie met de leerkracht, maar ook van de interactie met elkaar.
Leerlingen leren namelijk met elkaar, maar ook van elkaar. Tijdens het
coöperatief leren werken leerlingen in kleine groepjes aan een leertaak.

Twee werkvormen die in alle klassen worden ingezet zijn ‘tweepraat’ en ‘binnen- buitenkring’.

Verkeerscommissie

De verkeerscommissie waarschuwt
dat het glad kan zijn op de straat.
Dit komt door het winterse weer,
maar ook doordat er nog blad ligt.
Wees voorzichtig!

Bijbelse geschiedenis
Week 50: 12/12 - 16/12
Woorden tekort
Lucas 1:39-56, 1:57-80
Als je niet meer weet wat je moet zeggen, kun je altijd nog zingen. Zacharias en Maria zijn zó blij, dat
ze een lied zingen. Ze zingen over Johannes en over Jezus. Maar ook over de wereld, over alle mensen
die bevrijd zullen worden.

Jarigen

Zondag 11 december is Milan uit groep 8 jarig. Hij wordt 12 jaar. Van harte gefeliciteerd, Milan!

Belangrijke data komende periode
December
Woensdag 21
Vrijdag 23
Maandag 26 t/m vrijdag 6 januari

Januari
Maandag 9
Dinsdag 10
Donderdag 19
Donderdag 19

’s Avonds kerstviering in de kerk, aanvang 18.45 uur
Alle kinderen vrij
Kerstvakantie

8.30 uur Nieuwjaarsreceptie
Hoofdluiscontrole
Kleuters vrij
Schoonmaakavond

Groep 1 en 2

Het was een mooi Sinterklaasfeest afgelopen maandag. Alle kinderen hebben genoten van de fratsen van
de pieten en iedereen was blij met het cadeautje dat ze zelf mochten uitzoeken uit de schatkamer van
de Sint.
Nu Sinterklaas en zijn Pieten weer naar Spanje zijn gaan wij beginnen met Kerst. De klas ziet er al een
beetje ‘kerstig’ uit met de mooi versierde boom. De kinderen hebben deze week een mooi bal of ster
gemaakt van strijkkraaltjes. Goed voor de fijne motoriek. Ze hangen in de ‘boom’ aan de deur. In de
vensterbank staan al wat lichtjes klaar. Het lijkt al heel mooi.
De pietenbakhoek is een kerstwinkeltje geworden. Je kunt er kerstkoekjes en –kaarten maken en kopen.
De getallen 4 (gr.1) en 14 (gr.2) zijn aangeboden en de letter – S – van ster. De kinderen mogen
spulletjes die met een –s- beginnen van huis meenemen voor de letterkast.

Groep 3 en 4

Wat hebben we een mooi feest gehad afgelopen maandag! We hebben gezongen en gedanst voor
Sinterklaas. En hierna mochten we allemaal een mooi cadeau uitzoeken in de schatkamer bij zwarte piet.
Op dinsdagmiddag is de school in kerststemming gebracht. Op woensdagmorgen was het extra gezellig
om de school in te gaan, met alle mooie lichtjes.
Tussen alle drukte door zijn we natuurlijk ook nog gewoon aan het werk.

In groep 3 zijn we bezig om kern 4 van veilig leren lezen af te ronden. Dit doen we door een aantal
werkbladen te maken en laten horen aan juf hoe mooi we al kunnen lezen. Met rekenen zijn we druk met
de getallenlijn. Want wie woont er eigenlijk voor het getal 6 en wie woont er na het getal 6?
In groep 4 zijn we bezig met de laatste lessen over het onderwerp klein (over dieren) ook hier krijgen
we een toets over. Met rekenen zijn we bezig met iets moeilijks: het springen op een getallenlijn.

Groep 5 en 6

Maandag 5 december was het erg gezellig in de klas. Iedereen werd blij verrast met een gedicht en een
surprise. De kinderen kwamen om de beurt bij Sinterklaas. Er stonden in zijn boek allerlei weetjes over
de kinderen. Bedankt voor al het werk dat jullie hebben besteed aan de surprises en kado’s
Intussen zijn we al aan het oefenen voor het kerstfeest. De liedjes worden al goed meegezongen. De
kinderen mogen kleine kerstspulletjes meenemen om de klas nog gezelliger te maken.
Op de kerstmarkt gaan de kinderen uit groep 5 en 6 muziek maken met de Breiberger muzikanten.
Ze gaan spelen op boomwhackers. Elk kind heeft een gekleurde buis. Met deze buis maak je een toon.
Door verschillende buizen achter elkaar te laten horen, ontstaat er een lied. Samen met de muzikanten
spelen we een kerstliedje. Het is erg leuk! Vandaag komt juf Desiree nog een keer oefenen.
De volgende kinderen hebben zich opgegeven: Lorenzo, Floor, Chloe, Bodyll, Thijs, Jelmer, Tess,
Shannon, Romee, Marin en Lars B. Als je je hebt opgegeven moet je er eigenlijk ook zijn, anders klopt
het lied niet meer. Graag om 17.00 uur op het schoolplein, je kunt je melden bij de kraam van school.

Groep 7 en 8
Taal
We zijn begonnen aan met een nieuw thema: Ruimte
Een thema vol ontdekking en verwondering. Wist je dat:
 Een komeet een soort van vuile sneeuwbal is met een doorsnede van 5 to 50 kilometer?
De dampkring om de aarde ervoor zorgt dat er zuurstofrijke lucht is op aarde?
 Hoe dichter je bij de aarde bent, hoe harder de lucht op je lijf drukt?
Dit gaan we allemaal ontdekken met dit nieuwe thema!!
Rekenen
N.a.v. de toets gaan we deze week herhalen en remediëren. Daarna maken we de start in blok 3 met
nieuwe leerdoelen.
Kerstmarkt
Denken jullie eraan om op tijd te komen als je je hebt opgegeven om te helpen achter het kraampje!

Nieuwsbrief 15 verschijnt
donderdag 15 december

