No. 9, 10 november 2017

C.B.S. Willem Alexander
Oranjestraat 2
7753 TK Dalerpeel

0524 - 57 19 56
info@waschooldp.nl
www.waschooldp.nl

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

Maandag 13 november Studiedag

Maandag 13 november zijn alle kinderen vrij. Het team heeft dan een studiedag.

Dinsdag 14 november peuters en kleuters vrij

Dinsdag 14 november zijn de peuters en kleuters ook vrij. Er is dan een FIERS-studiedag voor de
leerkrachten van de onderbouw.

Op herhaling: Donderdag 16 november hercontrole luizen
Donderdag 16 november is de hercontroloe i.v.m. de luizen. Het zou fijn zijn als de kinderen dan met
schoon gewassen haren en zonder gel of vlechtwerk op school komen. Dan gaat de controle gemakkelijker.

Schoolfruit vanaf woensdag 15 november

Dit schooljaar doen wij voor het eerst mee met het Europees fruitproject. Dit betekent dat de kinderen
op woensdag, donderdag en vrijdag op school fruit krijgen. De kinderen hoeven dan geen eten van huis mee
te nemen voor de ochtendpauze. Voor kinderen die alles lusten is dit prima. Als uw kind niet alles even
lekker vindt, geef dan zelf iets mee voor de zekerheid. We werken op deze manier graag mee aan een
stukje gezond bewustzijn bij de kinderen. Het project start bij ons op woensdag 15 november.

Kerstviering woensdag 20 december

Dit jaar kiezen we voor een andere manier van kerst vieren dan de afgelopen jaren. Het kerstfeest begint
woensdagavond 20 december met een kerstmaaltijd voor alle kinderen in het Dorpshuis. Daarna zijn alle
ouders (per gezin max. 3 mensen) welkom om een kerstreis door de school te maken. In ieder lokaal is iets
te zien. Na afloop van de kerstreis is er voor ieder iets lekkers en is het gezellig in de peuterspeelzaal en
op de patio. Verder informatie volgt!

Ouderbijdrage

Ook dit schooljaar het vriendelijke verzoek aan
ouders/verzorgers om de ouderbijdrage over te
maken. D.m.v. de ouderbijdrage kunnen extra
kosten betaald worden voor bijv. Sinterklaascadeautjes, schoolreis en schoolkamp.
De ouderbijdrage is ook voor schooljaar
2017/2018 45 euro per kind.
Het bedrag – mag ook in gedeelten graag overmaken naar bankrekeningnummer
NL89RABO0358310342 t.n.v.
Willem-Alexanderschool
o.v.v. de naam/namen van de kinderen.

Fietsenkeuring

Vorige week zijn de fietsen gecontroleerd door VVN in samenwerking met onze verkeerscommissie.
Als er kinderen zijn die een fiets hebben die eerst was afgekeurd, maar nu bijvoorbeeld wel werkende
verlichting heeft, dan kunnen de kinderen hercontrole aanvragen bij juf Sandra. Als alles werkt, dan
krijgen zij alsnog een OK-sticker!

Aanspreekpunt Zorg

In de bijlage bij deze nieuwsbrief is informatie te vinden over de mensen die aanspreekpunt voor extra
zorg zijn rondom onze school.

Bijbelse geschiedenis
Week 46: 13/11 - 17/11
Vergeet mij niet!
Genesis 41: 9-57 en Genesis 42
De broers van Jozef hebben graan nodig en komen terecht in Egypte. Ze weten niet dat de onderkoning
hun eigen broer is en worden door Jozef teruggestuurd om hun jongste broer ook op te halen.

Verjaardagen

Morgen, zaterdag 11 november, is Tom uit groep 6 jarig. Hij wordt acht jaar.
Van harte gefeliciteerd met jouw verjaardag, Tom!

Belangrijke data komende periode
November
Maandag 13
Dinsdag 14

Studiedag team, alle kinderen vrij
Peuters en kleuters vrij

Dinsdag 14
Woensdag 15
Donderdag 16
Donderdag 16
Donderdag 16
Vrijdag 17
Dinsdag 21
Donderdag 23
Vrijdag 24
Maandag 27
Maandag 27
Dinsdag 28
Donderdag 30

Groep 5/6 naar de bieb
Vogelshow, geen gym
Hercontrole luizen
Vogelshow, geen gym
Groep 5/6 Hunebedmuseum
Vogelshow, geen gym
Kinderraad
Activiteitencommissie
Nieuwsbrief WA-at-NEWS komt uit
Opening Adventsproject
Schoolkring
Vergadering GMR
Portfoliogesprekken op verzoek

December
Dinsdag 5
Woensdag 20
Vrijdag 22
Maandag 25 t/m vrijdag 5 jan.

Sinterklaasfeest, alle kinderen om 12.00 uur vrij
’s Avonds kerstviering
Iedereen om 12 uur vrij
Kerstvakantie

Groep 1 en 2
De afgelopen week hebben we weer nieuwe woorden rond het thema de kinderboerderij geleerd. De
volgende woorden zijn aanbod gekomen: hek, groente, voerbak, stro, ei, bokje, pony, voer, groenvoer, stal,
(schapen)vacht, scheren, veren, gewei, hoef en kudde. Sommige woorden zijn best wel lastig dus misschien
kunt u sommige woorden nog herhalen.
Volgende week vrijdag zullen we samen met groep 3/4 naar de kinderboerderij gaan.
In de huishoek kunnen de kinderen al oefenen hoe het is om op de kinderboerderij te zijn, hoe verzorg je
de dieren? In de zandtafel liggen verschillende soorten voer. Hier kunnen de kinderen het voer wegen en
verdelen. Tijdens het introduceren van deze activiteit zijn de volgende begrippen aan de orde geweest:
zwaar-licht, veel-weinig, meer-minder en vol-leeg. We hebben aan de hand van een weegschaal het voer
gewogen en verdeeld. Ik vroeg de leerlingen hoe heet dit? (een weegschaal) waarop een leerling zei: Een
meetbak, best logisch toch? ;-)
Alle kinderen hebben een eigen dierenlampion gemaakt. De kinderen hebben er hard aan gewerkt en de
lampionnen zien er ook erg leuk uit. De liedjes voor Sint-Maarten zitten er ook al goed in bij de kinderen.
Heel veel plezier met lopen 

Groep 3 en 4
In groep 3 zijn we druk aan het werk met kern 3 van veilig leren lezen. We hebben de woordlijsten
meegekregen naar huis en hopen dat iedereen thuis flink oefent.

In groep 4 zijn we begonnen met de tafel van 5, iedereen heeft een blad meegekregen naar huis om flink
te oefenen. Ook in de map in de klas zitten extra oefenbladen zodat de kinderen de tafel goed kunnen
leren. Wanneer ze de tafel van 5 goed kennen mogen ze de tafel komen opzeggen en wanneer het goed
gaat mogen ze een sticker plakken op de tafelkaart.
Met topondernemers zijn we met het thema kinderboerderij aan het werk. We gaan met de groepen 1
t/m 4 naar een kinderboerderij op vrijdagmorgen 17 november. We hebben er al veel zin in!

Groep 5 en 6
De Engelse lessen vinden de kinderen erg leuk. Deze week hebben we het over de kleding gehad. Veel
Engelse woorden hebben we herhaald, zoals de kleuren en getallen. Af en toe spelen we bingo in het
Engels.
Dinsdag 14 november gaan we naar de bibliotheek in Coevorden. Helaas heeft niemand zich gemeld om te
rijden. Wie geeft zich alsnog op?
De taaltoets is op woensdag 15 november. De kinderen hebben al een woordenlijst mee naar huis gehad.
Donderdag 16 november vertrekken om 8.00 uur naar het Hunebedcentrum.
De kinderen krijgen vandaag een tafelposter mee naar huis. Beide groepen oefenen de tafel van 7 en 8.

Groep 7 en 8

Dinsdagmorgen hebben we een voorlichting gehad over online veiligheid. Dit was leerzaam.
Deze week hebben we besproken hoe we een werkstuk gaan maken en hoe we dit met elkaar gaan
beoordelen. De formulieren hiervoor zijn mee naar huis gegaan. Alle kinderen hebben een onderwerp
doorgegeven. Het werkstuk moet 19 december worden ingeleverd. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld: Anne
Frank, Floris V, Jeroen Dubbeldam en Chocola.
Dinsdag 14 november vieren juf Renske in ik onze verjaardag. We beginnen daarmee om 11.00 uur. We
gaan er een gezellige dag van maken.
Alle kinderen hebben een rondeel geschreven deze week, kom maar eens kijken/lezen boven.

Nieuwsbrief 10 verschijnt donderdag 16 november.

