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

Paasbroden

De paasbrodenactie heeft 275 euro opgeleverd. Iedereen die heeft verkocht en geholpen: Hartelijk
dank daarvoor!

Schoolvoetbal

Gistermiddag waren de schoolvoetbaltoernooien in Dalen en Dalerpeel. De teams van de jongens en de
meiden hebben allebei de kruisfinales gehaald. Toppers! De jongens mochten spelen om de derde plaats
en haalden die plek door te winnen met penalties. Het was een frisse, maar geslaagde middag door de
komst van de vele supporters maar vooral door de inzet van de spelers en de trainers/coaches. Dank
daarvoor!

Vrijdag 21 april zijn de Koningsspelen!

Ouders en belangstellenden zijn de hele dag van harte welkom om te komen kijken.
We beginnen de dag z.s.m. na 8.30 uur met het hijsen van de vlag, het zingen van het Wilhelmus en het
liedje ‘Okido’ van Kinderen voor Kinderen. Daarna eten we met elkaar het Koningsontbijt in de lokalen.
Daarvoor hoeft niets mee genomen te worden. Ook voor iets te eten en te drinken voor tussendoor
wordt gezorgd. De kinderen van groep 5 t/m 8 moeten wel een eigen lunch meenemen.
Daarna houden we een obstacle run voor groep 1 t/m 4 en een
obstacle ride voor groep 5 t/m 8. Voor de run lopen we een
rondje gymzaal - Beleeftuin – Nassaustraat – Wilhelminastraat –
speeltuin. Voor de ride fietsen we een rondje Woeste –
Nieuwlande – Steigerwijk – school. De obstacles zijn onderdelen
van het parcours die geschikt zijn voor de kinderen en passen
bij de leeftijd.
In de appgroepen is om hulp gevraagd. Hulp is vanaf 9.30 uur
nodig. Vooral voor groep 5 t/m 8 hebben we nog vacatures. Laat
het weten in de appgroep of aan meester Justin, juf Alette of
juf Sandra als je kunt/wilt helpen. Ouders die zich hebben op
gegeven, krijgen uiterlijk woensdag 19 april meer informatie.
Groep 1 t/m 4 zijn deze dag om 12.00 uur vrij.
Groep 5 t/m 8 zijn deze dag om 13.30 uur vrij.

Pasen, vakantie + vrijdag 5 mei

Vrijdag 14 april en maandag 17 april zijn vrije dagen. Van maandag 24 t/m vrijdag 28 april hebben we
een week vakantie. Maandag 1 mei gaan we weer van start. Let op: Ook vrijdag 5 mei is een vrije dag.
Dit heeft al eerder in de nieuwsbrief gestaan. Het staat niet op de kalender.

Op herhaling: Informatieve ouderavond maandag 22 mei

Door de verbouwing en de levertijd op de notebooks is de informatieve ouderavond verzet van
dinsdagavond 11 april naar maandagavond 22 mei. Dit is i.v.m. de wandel4daagse opnieuw veranderd.
Om alvast aan te passen op de kalender. Meer informatie volgt!

Bijbelse geschiedenis
Week 16: 18/04 - 21/04
Dichtbij
Lucas 24:13-49
Twee mensen gaan van Jeruzalem terug naar Emmaüs. Teleurgesteld. Jezus zelf komt naar hen toe en
loopt met hen mee, al zien ze het zelf nog niet.
In het tweede verhaal verschijnt Jezus in de kring van zijn leerlingen. Hij komt heel dichtbij: ‘Kijk naar
mijn handen en mijn voeten…’ Hij eet een stuk vis, zó concreet is hij onder hen aanwezig. Daarmee gaat
het verhaal van Jezus weer verder.

Jarigen

Morgen, vrijdag 14 april, is Nash uit groep 3 jarig. Hij wordt 7 jaar.
Dinsdag 18 april is Jeroen uit groep 8 jarig. Hij wordt 12 jaar.
Woensdag 19 april is Cheyenne uit groep 4 jarig. Zij wordt 8 jaar.
Van harte gefeliciteerd met jullie verjaardagen!

Belangrijke data komende periode
April
Vrijdag 14
Maandag 17
Dinsdag 18
Woensdag 19
Woensdag 19
Donderdag 20
Donderdag 20
Vrijdag 21
Maandag 24 t/m vrijdag 28

Goede vrijdag, iedereen vrij
Tweede paasdag, iedereen vrij
Cito-eindtoets groep 8
Cito-eindtoets groep 8
GMR-vergadering
Cito-eindtoets groep 8
15.00 uur Verkeerscommissie
Koningsspelen 5 t/m 8 13.30 uur vrij
Aprilvakantie

Mei
Maandag 1
Dinsdag 2
Dinsdag 2
Vrijdag 5

Verkeersweek, deze week les verkeerscommissie groep 1/2
Hoofdluiscontrole
Maandopening Petra
Bevrijdingsdag, iedereen vrij

Groep 1 en 2
Gisteren hebben we het thema ‘Afval’ afgesloten in het dorpshuis. Als u geweest bent heeft u het
opzegvers en het lied van de kinderen kunnen horen. Wat hebben ze goed hun best gedaan!

De woorden van deze week zijn: Groep 1: vroeger, nu, wit glas, groen glas. Groep 2: de magneten, plakken,
de glasbak, bruin glas. We hebben geleerd hoe en waarom het glas op kleur in de glasbak moet.
De letter –a- is aangeboden.
En we hebben woordjes in stukjes gehoord en zelf weer aan elkaar ‘geplakt’. Dit is een auditieve
synthese oefening, belangrijk voor het latere leren lezen. Veel kinderen kunnen het al goed!
Volgende week werken we over Koningsdag!

Groep 3 en 4

In groep 3 hebben we geoefend met klokkijken, we hebben het over hele en halve uren gehad. Ook
hebben we het gehad over een half uur eerder… en een half uur later… dit vinden de kinderen nog best
lastig en we blijven hiermee oefenen.
Met spelling zijn we aan het werk met de nieuwe categorie: het lucht woord. Bij het luchtwoord hoor je
een korte klank+cht met de ch van lucht. Behalve bij hij ligt, hij legt en hij zegt.
De kinderen kennen de regel uit hun hoofd en kunnen hierdoor ook makkelijker de categorie herkennen.
We kennen al het hakwoord (je schrijft het woord zoals je het hoort) en het zingwoord (net als bij dingdong)
In groep 4 zijn we verder gaan met klokkijken. We hebben het gehad over minuten. Er zijn wel 60
minuten in 1 uur. En ook kunnen we de minuten in stukjes van 5 verdelen zodat we bijv. kunnen zeggen 5
minuten voor… of 10 minuten na…
Met spelling zien we dat sommige woorden uit twee categorieën kunnen bestaan. Zoals bijvoorbeeld:
moeilijk, hierin zit de categorie aai-ooi-oei en de categorie van het achtervoegsel –lijk.

Groep 5 en 6

Woensdag hebben we in het Dorpshuis de afsluiting gehad van het afvalproject. De kinderen hebben zelf
groepjes gemaakt om iets voor te bereiden voor de afsluiting. Er zijn ook kinderen die liever in
tweetallen of alleen iets wilden presenteren. Het was een mooie presentatie.
Donderdag 20 april gaan we opnieuw de tafels toetsen. Voor beide groepen zijn dat de tafels van 5 t/m
9. Je kunt ze thuis ook op de computer oefenen. Oefen vooral de tafels door elkaar.
Met thematisch werken gaan we vanaf volgende week werken over ” De Tweede Wereldoorlog”. De
volgende begrippen komen aan de orde: crisis, bezetting, verzet, onderduiken en Anne Frank.
Mochten er kinderen zijn die hier boeken of plaatjes van hebben, dan kunnen ze die op de thematafel
leggen.

Groep 7 en 8

Project afval: dit vonden de kinderen van 7/8:
Daan: de impact van plastic soep. Sweja: interessant, veel nieuwe dingen geleerd. Fay; een leuk project
omdat je veel zelf mocht onderzoeken. Marit van der Laan; leerzaam. Wilco: we weten nu hoe de
kringloop van glas gaat. Anna: leerzaam en leuk om te maken. Megan: leuke dingen om te maken, je kunt
veel met afval doen. Nigel: interessant en super leuk!

Nieuws van de Gymvereniging
Gymvereniging Dalerpeel draagt de naam DIO (Door Inspanning Ontspanning). DIO is een kleine
vereniging, maar voor de leefbaarheid van het dorp en voor sport en beweging zeer belangrijk voor
Dalerpeel.

Gymvereniging DIO is op zoek naar nieuwe gymleiding voor basisschoolkinderen. Wekelijks gaat het
om + 2 lesuren. Momenteel vinden de gymlessen voor kinderen van de basisschool plaats op
maandag van 16.30 uur tot 18:00 uur. Wij zoeken iemand die bevoegd is om les te geven en in het
bezit is van niveau 3-licentie, dan wel iemand die niveau 2-licentie heeft en bereid is tot het volgen
van opleiding voor niveau 3.Voor meer informatie kun je contact opnemen met Alice Benjamins,
secretaris gymnastiekver. DIO, telf. (0524) 571584.
Ook zoeken we sportieve jongens en meisjes om bij
ons te komen sporten.
Maandag 1 mei 2017 houden we een Open Les.
Je bent van harte welkom en na afloop krijg je een
kleine traktatie omdat onze vereniging onlangs 50
jaar is geworden! De lessen voor kinderen vanaf
3 – 6 jaar beginnen om 16:30 uur en vanaf 6 jaar en
ouder om 17:15 uur.

Naast gymles voor de jongeren, wordt er wekelijks een uur Body Work-out voor (jong) volwassenen
gegeven. De Body Work-out wordt eveneens gegeven op maandag van 20.30 uur tot 21.30 uur. We
sporten in de sporthal van Het Spectrum, aan de Oranjestraat te Dalerpeel. Een ieder is van harte
welkom.

Nieuwsbrief 28 verschijnt
donderdag 20 april

