Nr.2 – 7 september 2017 – schooljaar 2017-2018
C.B.S. Willem Alexander
Oranjestraat 2
7753 TK Dalerpeel
info@waschooldp.nl
0524-571956
www.waschooldp.nl
info@waschooldp.nl
www.waschooldp.nl
Hallo kinderen en ouder(s)/verzorger(s) van de Willem Alexanderschool,
Hier is dan de eerste echte nieuwsbrief van schooljaar 2017/2018.

Luizencontrole

Bij de luizencontrole afgelopen dinsdag is gebleken dat de bovenverdieping niet luizenvrij is.
Wil iedereen zijn/haar kinderen blijven controleren en het melden als er neten of luizen gevonden zijn?
Nu is er geen reden voor extra controle, maar als er meer meldingen komen, zullen we dat wel
organiseren. Kriebelmoeders: Bedankt voor de controle!

Briefjes vertelgesprekken 19, 20 en 21 september

Komende maandag krijgen de kinderen de briefjes voor de vertelgesprekken op dinsdag 19, woensdag 20
en donderdag 21 september mee naar huis. Voorkeuren kunnen t/m donderdag worden doorgegeven.
Vrijdag 15 september krijgen de kinderen de uitnodigingen mee naar huis.

Maandag 18 september kleuters vrij

I.v.m. de opleiding die alle kleuterjuffen van FIERS volgen, zijn de kleuters maandag 18 september vrij.

Stakingen donderdag 5 oktober?

Over de eventuele stakingen op donderdag 5 oktober volgen wij het nieuws en zullen binnen FIERS en
ons eigen team bespreken wat we gaan doen. Meer informatie volgt.

Gymtijden en gymleraar

Voor een aantal gymlessen mogen we dit schooljaar gebruik maken van een gymleraar via Sportservice
Hardenberg. Deze samenwerking is tot stand gekomen omdat we ons willen gaan oriënteren op een
buitenschools sportaanbod, in eerste instantie samen met DIO.
Meester Niek Welleweerd (25 jaar) uit Bruchterveld geeft les op maandagmiddag en in eerste instantie
ook op vrijdagmiddag.

De gymtijden zijn als volgt:
Maandagmiddag: Groep 3/4 en groep 7/8
Dinsdagmorgen: Groep 1/2
Dinsdagmiddag: Groep 5/6
Donderdagmiddag: Groep 3/4
Vrijdagmiddag: Groep 5/6 en 7/8
Na de herfstvakantie wisselen groep 5/6 en 7/8 op maandag- en dinsdagmiddag.

Gevraagd: App-ouders

Komend schooljaar blijven Anita ten Caat (groep 3/4) en Mariëlle Snippe (groep 5/6) app-ouders.
Wie zou deze taak op zich willen nemen voor groep 1/2 en 7/8? Geef het dan door aan Sandra. Als dat
snel lukt, maken we de app-groepen binnenkort weer op orde.

Beleeftuin

We gaan nog twee keer naar de Beleeftuin, dinsdag 12 en 19 september.
De kinderen van groep 6 mogen deze twee keer helpen:
* 12 september: Chloe, Damian, Delano, Thijs en Floor.
* 19 september: Jelmer, Kay, Lars, Romee,Tom en Yvonne

Kinderraad

De kinderen uit groep 5 t/m 8 mogen zichzelf promoten om in de kinderraad gekozen te worden. Dat is
vanmorgen in de maandopening aan bod geweest. Wie er in wil, mag een affiche maken en een speech
houden. De kinderen van groep 5 t/m 8 gaan dan kiezen wie zij het meest geschikt vinden. De kinderen
uit groep 3 en 4 komen door loting in de kinderraad. De kinderraad komt donderdagmorgen 21 september
voor het eerst bij elkaar.

Bijbelse geschiedenis

Week 37: 11/09 - 15/09
Wie ben jij?
Genesis 27: 1-46
Als Isaak zijn oudste zoon de zegen wil geven, gaat Jakob in de plaats van zijn broer. Hij verkleedt zich
en neemt het eten mee waar zijn vader om gevraagd heeft. Als Esau later terugkomt, is de zegen voor de
oudste al vergeven.

Jarigen

We hebben de komende week geen jarigen in ons midden.

Belangrijke data komende periode
September
Dinsdag 12
Woensdag 13
Donderdag 14
Maandag 18
Dinsdag 19
Dinsdag 19
Woensdag 20
Donderdag 21
Donderdag 21

Informatieavonden groep 5/6 en 7/8
Start Jantje Beton
Informatieavonden groep 1/2 en 3/4
Kleuters vrij
Groep 3/4 naar de bieb
Vertelgesprekken
Vertelgesprekken
Kinderraad
Vertelgesprekken

Groep 1 en 2

We zijn weer begonnen! Na zo’n heerlijke vakantie is het voor iedereen even weer wennen om naar school
te gaan. Niet alleen de kinderen moeten wennen maar ook de nieuwe juf. Maar gelukkig gaat het wennen
best snel. De kinderen zijn al heerlijk aan het spelen in de huishoek, de bouwhoek, met lego of de klei etc.
Ook hebben de kinderen maandag en dinsdag lekker buiten gespeeld en genoten van het mooie weer.
Deze week zijn we rustig aan begonnen en zijn we vooral bezig om elkaar te leren kennen, en de regels op
te frissen. Volgende week zullen we beginnen met het thema: ‘een nieuw schooljaar’. Hierin leren we
onder andere hoe we elkaar kunnen helpen en staan de routines van de klas centraal.
Op donderdag en vrijdag komt er een hulpjuf in de klas, haar naam is Charena. Wat fijn dat ze ons komt
helpen!
Binnenkort gaan we weer gymmen en spelen in het gymlokaal. Wilt u eraan denken de gymkleren mee te
geven?
We gaan er met de hele groep een leuk jaar van maken !

Groep 3 en 4

Het was afgelopen maandag best wel een beetje spannend voor de kinderen van groep 3: een nieuwe klas,
nieuwe juf en andere kinderen van groep 4. En wat is het goed gegaan! We moeten allemaal nog wel even
wennen maar we hebben al twee nieuwe woorden geleerd die we kunnen schrijven en lezen: ‘ik’ en ‘maan’.
Ook in groep 4 is het even wennen met de nieuwe taalmethode en alle vakken hebben natuurlijk ook
allemaal nieuwe wat moeilijker boeken, maar de kinderen zijn enthousiast en leergierig dus dat komt vast
helemaal goed. We gaan er met ons allen een mooi schooljaar van maken!
We hebben een nieuwe hulpjuf in de klas en dat is juf Jessica. Fijn dat je ons komt helpen!
De kinderen mogen een etui meenemen naar school, om de potloden die ze gekregen hebben in te doen.

Groep 5 en 6

De eerste drie dagen zitten er op. We zijn begonnen met het bespreken van de KlasseKids afspraken.
Kennen we de afspraken nog van vorig jaar? Dat ging prima. Zo kunnen we fijn gaan werken en spelen met
elkaar.
Het thema van wereldoriëntatie is: reizen. De kinderen mogen souvenirs van de vakantie meenemen voor
op de projecttafel. We hebben al een koffer, vliegtuigen, reisboeken en een entreekaartje van Walibi.
Het thema de Dierentuin van taal sluit mooi aan bij het project. Tijdens het reizen kun je namelijk leuke
bezoeken brengen aan allerlei parken. Met taal leren we veel nieuwe woorden, zoals het abonnement, de
controlestrook, favoriet, indrukwekkend en geldig. Met spelling hebben we de hak-, zing- en
luchtwoorden herhaald.

Groep 7 en 8
We hebben er zin om er met elkaar een mooi schooljaar van
te maken! Deze week hebben we kennisgemaakt met juf
Renske.
En een voorzichtige start gemaakt met het programma. We
zijn begonnen met het thema Reizen van onze nieuwe
methode voor wereldoriëntatie Topondernemers.
We hopen op een grote opkomst op de infoavond van
aanstaande dinsdag. Anna zit deze week in de gouden lijst!

Nieuwsbrief 3
verschijnt donderdag 14 september

Bericht van anderen
Deze gratis bijeenkomsten zijn in september, oktober en november. De flyer is op te vragen op school en
hangt ook in de prikbord in de hal van de school.

