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

Inloopochtenden

Deze week zijn de inloopochtenden/open dagen geweest. Leuk dat er ouders een kijkje in de klas hebben
genomen. Wat zij bij de koffie vooral laten weten, is dat je het reilen en zeilen op school en in de klas
toch beter begrijpt als je het zelf hebt gezien. De ouders van groep 3/4 krijgen donderdag 8 juni nog
een kans, dan heeft juf Michon ‘open huis’.

Ouderavond maandagavond 22 mei

Gisteren zijn de uitnodigingen voor de ouderavond mee gegaan.

Uitnodiging ouderavond
maandag 22 mei
Thema:

ICT… Ojee, of ICT… Olé? En wat gebeurt er verder?
Inloop vanaf 19.30 uur, aanvang 19.45 uur.
Afsluiting 21.30 uur, einde 21.45 uur.
Komt allen!
Het team vult de avond in,
bereidt zich er op voor
en waardeert publiek.
Op herhaling: Schoolreisjes maandag 26 juni

De schoolreisjes voor groep 1 t/m 6 zijn verzet naar maandag 26 juni. Op de kalender staat dinsdag 27
juni. Groep 1/2 gaat met de bus naar ‘De Drentse Koe’ in Ruinerwold. Groep 3 t/m 6 gaat naar
Avonturenpark Hellendoorn. Meer informatie volgt t.z.t..

Bijbelse geschiedenis
Week 20: 15/05 - 19/05
De kleur is…
Genesis 8:1-9:17
Na de watervloed wordt de aarde weer droog. Noach en alle dieren mogen de ark weer uit. Het lijkt wel
alsof ze de aarde voor het eerst weer zien. Wij kijken deze week met ze mee naar alle mooie kleuren van
de aarde. Als teken van zijn verbond met de mensen stelt God de regenboog aan de hemel. Het is een
veelkleurig signaal: God houdt van de wereld in al zijn verscheidenheid.

Jarigen

Morgen, vrijdag 12 mei, is Roos uit groep 3 jarig. Zij wordt 7 jaar. Dinsdag 16 mei is Romee uit groep 5
jarig. Zij wordt 9 jaar. Van harte, meiden!

Belangrijke data komende periode
Mei
Vrijdag 19
Maandag 22
Donderdag 25
Vrijdag 26
Maandag 29
Maandag 29
Dinsdag 30
Woensdag 31

Dalerpeel schoon door groep 7/8
Informatieve ouderavond
Hemelvaartsdag, alle kinderen vrij
Vrije dag voor alle kinderen
Info groep 7 Voortgezet Onderwijs 19 -20
Schoolkring
Ontruiming oefenen
Vergadering Activiteitencommissie

Groep 1 en 2
In groep 1 en 2 zijn we begonnen met een nieuw thema: De verhuizing van eend. Pompom, onze
klassenknuffel, vond zijn plaatsje op de plank in de klas maar een beetje saai. Samen hebben we hem
verhuisd naar een ander plekje, waar hij meer ruimte heeft en een ander uitzicht. Hij was er erg
tevreden mee.
We hebben een wandeling in de buurt
gemaakt en de verschillende
gebouwen bekeken.
In de bouwhoek worden al mooie
gebouwen gemaakt. Volgende week
meer over dit thema.

De woorden van deze week zijn: Gr.1: de wandeling, de buurt, nieuwsgierig, tevreden, hoog/laag,
breed/smal. Gr. 2: het rijtjeshuis, de verdieping, saai, het uitzicht, de pad, de otter.
Elke week herhalen we de letters en de getallen. De kinderen van groep 2 kunnen al heel goed schrijven.
Ze hebben ook de kronkel al geleerd. Dat is heel knap.

Groep 3 en 4

In groep 3 en 4 hebben we de afgelopen week rekenen gedaan zonder een rekenboek.
Groep 3 in de Dorpswinkel:

In groep 4 hebben we een rekenles op de notebooks gemaakt:

Groep 5 en 6

Gisteren hebben Tess en Bodyll een presentatie gegeven over “de aarde”. Het was een goede presentatie
met veel inhoud.
Veel kinderen zijn in groepjes bezig met het voorbereiden van een presentatie over de Tweede
Wereldoorlog. Vanmiddag hebben we een stukje van “13 in de oorlog” gekeken. Na afloop bespreken
we kort wat we hebben gezien. De kinderen krijgen vrijdag een samenvatting mee over de Tweede
Wereldoorlog. Op 23 mei is de toets.
Topo: groep 5 leert de provincie Drenthe, groep 6 de provincie Noord-Brabant. De bladen gaan vandaag
mee naar huis. De toets is op donderdag 18 mei.

Groep 7 en 8

Met gym hebben we afgelopen dinsdag een boot- camp gedaan! Tjonge wat een enthousiasme en inzet!
Ook hebben we met een dagtaak gewerkt dinsdag. Op die taak staan de klassikale uitlegmomenten en het
werk voor die dag. Ook staan er opdrachten op voor als je klaar bent.
De datum voor de Engelse woordjes toets en de toets voor wereldoriëntatie is bekend bij de kinderen.

Nieuwsbrief 31 verschijnt
donderdag 18 mei

