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

Davey is geboren!
Afgelopen dinsdag, 18 april, hebben Djanella en Lorenzo een broertje gekregen.
Welkom, Davey Djay!
Alles gaat goed met moeder en zoon.
Van harte gefeliciteerd en veel geluk met elkaar.

Morgen, vrijdag 21 april zijn de Koningsspelen!
Trek warme, sportieve kleding aan en als je het leuk vindt, mag dat ook iets met oranje zijn!
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 kinderen van groep 5 t/m 8 hebben een fiets nodig!
De obstacles zijn onderdelen van het parcours die geschikt zijn
voor de kinderen en passen bij de leeftijd.
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.

Vakantie + vrijdag 5 mei

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!

Luizencontrole

Dinsdag 2 mei is er een luizencontrole. Graag allemaal met schoon gewassen haren en zonder gel/vlechten
naar school komen. Dan gaat de controle gemakkelijker.

Verkeersles groep 1 en 2
Dinsdag 1 mei organiseert de verkeerscommissie een verkeersles
voor groep 1/2. Dit in overleg met juf Petra.
We gaan er een leerzame buitenles van maken.

Open dagen inschrijven inloopmomenten

Dinsdag 9 mei en donderdag 11 mei zijn de open dagen. Ouders van nieuwe kinderen kunnen de school
binnen komen voor een rondleiding door juf Sandra. Zegt het voort!
De ouders van kinderen die op school zitten, kunnen zich na de komende vakantie inschrijven voor een
inloopmoment in de groep van hun kind/kinderen. Dit is van 8.30 uur tot 9.45 uur. Daarna is er een kop
koffie/thee in de hal en kan nagepraat worden. Er is deze ochtenden geen mogelijkheid om ook na de
pauze in de groepen te kijken. Donderdag 11 mei kan groep 3/4 niet bezocht worden omdat dat juf
Michons’ eerste werkdag weer is. De alternatieve datum daarvoor is donderdag 1 juni.
Na de vakantie hangen bij de lokalen intekenlijsten. Graag uw naam (laten) noteren, zodat de
leerkrachten weten hoeveel ouders zij kunnen verwachten.

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. Een uitnodiging volgt na de meivakantie.

Bijbelse geschiedenis

Week 18: 01/05 - 05/05
Het is goed
Genesis 1:1-2:3 en 2:8-25
Deze week lezen we twee scheppingsverhalen. God schept de aarde, alles wat er groeit en bloeit, de
sterren aan de hemel, het gewemel en gekrioel van de dieren. En als sluitstuk maakt hij de mens.
Het is goed. Dat is het refrein van het verhaal. We gaan met de kinderen op zoek naar hoe we dat
vandaag de dag terugzien. Op zoek naar mooie, bijzondere dingen in de wereld en de mensen om ons heen.
Het is goed!

Jarigen
Vrijdag 21 april is Joanne uit groep 4 jarig. Zij wordt 8 jaar.
Maandag 24 april is Shannon uit groep 6 jarig. Zij wordt 10 jaar.
Woensdag 26 april is juf Rita jarig.
Zaterdag 29 april is Elysha uit groep 3 jarig. Zij wordt 7 jaar.
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Hoofdluiscontrole
Maandopening Petra
Bevrijdingsdag, alle kinderen vrij
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Groep 1 en 2

Deze week besteden we aandacht aan koningsdag. De kinderen vinden het een
heel interessant onderwerp. We leren allerlei nieuwe woorden zoals: de
koning, de koningin, de prins, de prinses, de vlag, de wimpel, rood, wit, blauw,
oranje, het paleis, de kroon en de troon.
In de kring lezen we het prentenboek prinsje Willem Alexander, en doen we
allerlei activiteiten die hierbij aansluiten. We herhalen deze week de letter a.

Groep 3 en 4

In groep 3 hebben we kern 8 afgesloten, alle kinderen hebben een dictee gedaan en in 1 minuut zoveel
mogelijk woordjes gelezen. En we zijn blij dat we kunnen vertellen dat allekinderen een diploma hebben
meegekregen van kern 8. Ook de woordlijsten voor kern 9 zijn mee naar huis, wilt u dagelijks met uw kind
lezen? Ook in de vakantie? Zodat we weer allemaal een diploma kunnen halen!
In groep 4 zijn we met taal begonnen met een nieuwe thema, en wel het thema gek. We leren in dit
thema woorden die bij gek kunnen horen, zoals absurd, foppen, merkwaardig, mal en zot.

Groep 5 en 6
Dinsdagmiddag hebben we samen met juf Janny gewerkt aan
onze moestuintjes. In de bakjes hebben we verschillende zaden
gezaaid, zoals cherrytomaatjes, spinazie, zonnebloemen, wortels
en komkommer.
Nu goed verzorgen en kijken wat er gaat gebeuren! Als afsluiting
kregen we een grote kleurplaat van een moestuin. We maken er
een kleurwedstrijd van met een klein prijsje voor de winnaar.

Vanmiddag zijn we begonnen met het thema: “De Tweede Wereldoorlog”. We hebben een mindmap
gemaakt en een stukje uit het lesboek gelezen over het Duitse rijk en de Joden. En over Anne Frank en
waarom zij zich moest verstoppen. Ook hebben we over 4 en 5 mei gesproken. Wat is het belang van
herdenken? De kinderen kunnen best veel vertellen over dit onderwerp. Boeken en plaatjes over dit
onderwerp mogen mee naar school.
Met spelling was er veel herhaling van de categorieën.
* Groep 5 herhaalde komma -s- meervoud, het centwoord en het plankwoord.
* Groep 6 herhaalde het cadeauwoord, verkleinwoorden met aatje-ootje-uutje en de nkje.
Na de vakantie beginnen we met blok 6. Met taal werken we verder met het thema “Plankenkoorts”.
We leren woorden als: ovatie, het rekwisiet, de première, het decor en de auditie.

Groep 7 en 8

Er is hard gewerkt deze week, de CITO eindtoets voor groep 8 en de entree toets voor groep 7.
De kinderen gaven aan dat het goed te doen was. Geen nieuwe dingen en ze hadden genoeg tijd.
Na de vakantie gaat groep 7 nog verder met een aantal taken van de toets.
Na de vakantie is er de toets van de Engelse woordjes. Regelmatig zullen de kinderen boeken meenemen
van de Drentse Kinderjury. Het is de bedoeling dat ze daarvoor in een logboek noteren wat hun mening
over het boek is. Lieke van de bibliotheek zal dit project binnenkort afsluiten.

Gefeliciteerd Sweja als eerste je typediploma gehaald!
Maar nu eerst allemaal genieten van de vakantie!

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 29 verschijnt
donderdag 4 mei

