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Hallo kinderen en ouder(s)/verzorger(s) van de Willem Alexanderschool,
Welkom Hajo!
Vorige week is Hajo vier jaar geworden. Van harte welkom op de Willem-Alexanderschool.
We wensen je een fijne tijd!
Museum WA-in-KUNST donderdagmiddag 16 februari
Vanmiddag is museum WA-in-KUNST geopend. Het is van 14.30 uur tot 15.30
uur. Iedereen is welkom. Kom allemaal langs voor een kijkje!
De kinderen van de school komen eerst naar buiten, daarna kunnen de
museumbezoekers naar binnen.
In de ruimte van de peuterspeelzaal zal een kunstige after-Valentijn-higtea zijn.
Of te wel: Een gezellig hapje en drankje voor iedereen. Welkom!

Voorjaarsvakantie

Van maandag 20 t/m vrijdag 24 februari is het voorjaarsvakantie.

Donderdag 2 maart kleuters vrij

Donderdag 2 maart hebben de kleuterjuffen een studiedag i.v.m. hun opleiding “Jonge Kind”.
De kleuters zijn daarom deze dag vrij.

Luizencontrole

Dinsdag 28 februari is de volgende luizencontrole voor de hele school. Dan graag zonder gel en
staarten/vlechten naar school komen. Vriendelijk verzoek om met schoongewassen haren te komen, dan
gaat de controle gemakkelijker.

Briefjes AMV

Deze week zijn er in groep 4, 5 en 6 briefjes uitgedeeld voor AMV- en bloklfluitles door de Breiberger
muzikanten. Wie zin heeft in deze lessen, kan het briefje morgen nog inleveren op school.

Brief gym

Onderaan deze nieuwsbrief staat een bericht vanuit de gymvereniging. Morgen krijgen de kinderen uit
groep 1 t/m 4 deze ook op papier mee naar huis.

Bijbelse geschiedenis

Week 8/9 : 20/02 - 03/03
Doe maar mee!
Lucas 7:11-17, 8: 4-15
Bij de poorten van de stad Naïn komen twee optochten elkaar tegen. De vrolijke stoet rondom Jezus
gaat de stad in, een begrafenisstoet gaat de stad uit. Die twee optochten passen niet bij elkaar. Maar
Jezus overbrugt de afstand tussen beide. Een dode jongen staat op. Hij en zijn moeder mogen meedoen
met het goede leven. Jezus vertelt de gelijkenis van de zaaier. Als je het woord van God laat groeien,
lijkt dat op zaad dat in goede grond valt.

Jarigen

Zondag 19 februari is Emil uit groep 3 jarig. Hij wordt 7 jaar. Dinsdag 21 februari is Minke uit groep 3
jarig. Zij wordt 6 jaar. Zaterdag 25 februari is Marit uit groep 8 jarig. Zij wordt 12 jaar.
Van harte gefeliciteerd met jullie verjaardagen!

Belangrijke data komende periode
Februari
Maandag 20 t/m vrijdag 24
Maandag 27
Dinsdag 28

Voorjaarsvakantie
Deze week verkeersles groep 5/6
Luizencontrole

Maart
Woensdag 1
Donderdag 2
Dinsdag 7
Donderdag 9
Vrijdag 10

Maandopening Marijke
Kleuters vrij
Portfoliogesprekken
Portfoliogesprekken
Portfoliomap mee

Groep 1 en 2
Maandag was het zover: we mochten een kijkje nemen in een echt museum. We zijn naar het Van Goghhuis in Nieuw-Amsterdam geweest. We hoorden veel over de schilder Vincent van Gogh die vroeger hele
mooie schilderijen heeft gemaakt. We hebben er een filmpje van gezien en we hebben zelf ook nog een
kunstwerk gemaakt. Samen met onze andere kunstwerken worden ze vanmiddag tentoongesteld. U komt
toch ook kijken?
Deze week hebben we de letter –l- aangeboden. De kinderen mogen weer spulletjes meenemen die met
deze letter beginnen. We hebben er al één: een lepel.
Vanmorgen zijn we in de garderobe van het museum geweest. Het museum was gesloten en de jassen
moesten aan. Alle kapstokken hadden een nummer en wij kregen een kaartje met een nummer erop. De
jas aan de kapstok met hetzelfde nummer moesten we pakken. Maar ja, toen hadden we de jas van
iemand anders! Gelukkig losten we dit zelf weer op. Op deze manier hebben we alle getallen weer
herhaald.
De woorden van deze week zijn: Groep 1: aankomen (aanraken), voelen, klei, kleien, open, dicht. Groep 2:
schildersezel, palet, kunstwerk, boetseren, bouwwerk, beeld, beeldhouwer, beeldhouwen.

Groep 3 en 4

Afgelopen vrijdag hebben we een bezoek gebracht aan de voormalige bibliobus. Deze stond voor de
school geparkeerd. Daar hebben de kinderen kennisgemaakt met de 21ste vaardigheden. De kinderen
hebben gewerkt met Botje Bij. Botje Bij is een robot speciaal ontwikkeld voor jonge kinderen. Het is een
programmeerbare robot waarmee kinderen zelf een route kunnen uitstippelen, instellen en doorlopen.
Kinderen leren zo spelenderwijs programmeren. Groep 4 heeft gewerkt met Mikki Maker. De kinderen
kwamen enthousiast weer terug.
In groep 3 is kern 6 van veilig leren lezen afgesloten. De diploma’s zijn mee naar huis en ook de nieuwe
woordlijsten. Het aanleren van de klankzuivere letters is gebeurd in de afgelopen kernen, nu gaan we het
hebben over de sch, de tweetekenklanken zoals: ui, eu, ou en au. Kinderen ervaren dit vaak als lastig, en
kunnen extra leeshulp wel gebruiken, dus wilt u dagelijks de meegegeven woordlijst met uw kind
oefenen?
We zijn in groep 3 begonnen met de methode Staal en dan het onderdeel spelling, dit is helemaal nieuw
binnen de school en sluit goed aan op de taal en spelling die de kinderen in groep 4 gaan krijgen. Erg leuk
om te zien hoe enthousiast de kinderen aan het werk zijn in hun nieuwe schrift!
In groep 4 zijn we met taal begonnen aan een nieuw hoofdstuk: Lekker! We leren nieuwe woorden over
het woord lekker. Ook gaan we met een stelopdracht aan het werk en leren dat een woord meerdere
betekenissen kan hebben.

Groep 5 en 6

Wij zijn druk bezig met het afmaken van onze kunstwerken, zodat iedereen ze vanmiddag kan
bewonderen. Het is leuk dat Nieuwsbegrip dit keer ook over kunst gaat. We leerden nieuwe woorden
erbij, zoals het atelier, inspireren, toegankelijk en de architect. In tweetallen zochten we de
belangrijkste informatie uit een stukje tekst. We leren zo de tekst samen te vatten.
Met rekenen maken beide groepen de toets van blok 3. Het valt op dat vermenigvuldigen nog niet
voldoende beheerst wordt. Tip: in de vakantie extra oefenen! Het gaat vooral om de tafels 7,8 en 9.
De kinderen zijn nog steeds boeken aan het lezen van het
Leesvirus project.
Elke week doen we mee aan de quiz. Er zijn dan boekvragen
of internet vragen over een thema of boek. In maart is er
een afsluitingsfeest.
Chloé is helaas ziek geworden. Zij heeft het leesvirus. Wij
hebben deze foto ook op de leesvirusgalerie gezet.
Misschien levert ons dat bonuspunten op!

Groep 7 en 8
Typeworld

Afgelopen vrijdag is het overzicht mee naar huis gegaan van uw kind over de vorderingen mbt het aantal
behaalde eilanden.
Alle kinderen zouden nu bij eiland 11 moeten zijn om de typecursus gelijktijdig af te kunnen ronden na de
20 weken. Dit zou op 21 april uitkomen. Nu volgt daarop gelijk de aprilvakantie en daarom hebben we
samen besloten dit als uitloop week te beschouwen.
We gaan ervoor om allemaal op 5 mei klaar te zijn!
In de klas hebben we besproken hoe de evt achterstand op is opgelopen en wat acties zouden kunnen zijn
om het zsm in te halen.
Zou u dit ook nog even thuis willen bespreken? Het zou super zijn natuurlijk dat wel allemaal tegelijk het
diploma in ontvangst mogen nemen.

Nieuwsbrief 22 verschijnt
donderdag 2 maart

Bericht van anderen

Beste Allemaal,

Wij hebben een vraag aan u.
Moeten we de kindergym nog voortzetten of hebben de basisschoolkinderen behoefte
aan iets anders wat gelinkt is aan onze gymvereniging?
Waarom deze vraag:
Onze huidige gymleidster gaat in de zomervakantie 2017 verhuizen en stopt.
Gezien het aantal kinderen (te weinig) dat nu nog bij ons sport en de vele oproepen die we
al hebben gedaan is de vraag of we op zoek moeten gaan naar nieuwe sport/gymleiding?
We willen graag weten of er voor nu of in de toekomst bij de kinderen van de basisschool
nog animo is om bij ons te komen sporten. Het is geen opgave, maar meer een vraag en
om te polsen welke behoefte en of de behoefte binnen ons dorp nog aanwezig is om de
kindergym/sporten te behouden?

Zou u het ons kunnen laten weten?
Dit kan via mail, whatsapp of langs komen op onze jaarvergadering.
Onze jaarvergadering staat gepland voor woensdag 29 maart 2017om 20:00 uur in het
MFA ’t Spectrum te Dalerpeel.
Per mail of whatsapp kun je contact opnemen met één van onderstaande bestuursleden:
Yvonne Ruijs (vz.): kleineyvonne@hotmail.com of 06-42928136
Marja vdr Felz (penn.): famvdfelz@kpnmail.nl of 06-38988155
Alice Benjamins (secr.): alicebenjamins@ziggo.nl of 06-10727741

Voor wie het nog niet wist:
Alle jongens en meisjes kunnen (nu nog) iedere maandag in de Sporthal van het
MFA ’t Spectrum aan de Oranjestraat te Dalerpeel gymnastieken.
Lestijden:
16.30 - 17.15 uur: 3 - 6 jaar
17.15 - 18.00 uur: 6 jaar en ouder
Naast gymles voor de jongeren, wordt er ook wekelijks op maandagavond
van 20.30 tot 21.30 uur een uur Body Work-out voor (jong) volwassenen gegeven.
(Aerobics, high- en low-impact, oefeningen voor o.a. buik en billen, circuittraining en nog veel meer)

Kom gewoon eens langs, je bent zeer welkom.
Je mag een maand mag proefdraaien, dus voor alle groepen geldt, de eerste maand is gratis...
Een vriendelijke en sportieve groet,
DIO Dalerpeel

