No. 11, 23 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,

Kinderraad

Afgelopen dinsdag is de kinderraad bij elkaar geweest. Veel verschillende punten zijn aan de orde geweest,
de kinderen denken en doen heel goed mee. Ze hebben verslag uitgebracht in de groepen.
Met de oudste kinderen gaan we nog een keer verder in gesprek over het Strategisch Bestuurs
Beleidsplan van FIERS. De kinderen krijgen daar ook een aandeel in.

Portfoliogesprekken donderdag 30 november

De kinderen die een uitnodiging krijgen voor de gesprekken op donderdag 30 november krijgen deze
morgen mee naar huis.

Sinterklaas dinsdag 5 december

Dinsdag 5 december is het op school de dag van Sinterklaas.
Hopelijk bezoekt hij onze school dit jaar, die oude baas.
Hij neemt ook een paar gezellige zwarte pieten mee, daarmee
zijn we zeker heel tevree.
De kinderen gaan deze dag op de normale manier naar binnen,
daardoor kan de dag een beetje rustig beginnen…
Later komen zij terug om op de afgesproken plaatsen te gaan
staan.
Dan moet de intocht van Sint helemaal geweldig gaan.
Ouders mogen even wachten op het plein tot het moment dat de
Sint er echt zal zijn.
We maken er met elkaar een leuke ochtend van.
Neem nog wel iets te eten en drinken voor in de ochtendpauze
mee, dan. Alle kinderen zijn deze dag om 12.00 uur vrij.

Hopelijk zijn jullie dan helemaal blij!

Sinterklaas – lootjes groepen 5 t/m 8

De groepen 5 t/m 8 hebben lootjes getrokken voor het Sinterklaasfeest. De kinderen krijgen vandaag een
envelop met 5 euro mee naar huis om een cadeautje te kopen voor degene die ze getrokken hebben.
Ook maakt elk kind een gedicht van enkele regels en een surprise. Op 5 december zetten de kinderen de
surprises in de klas.

Adventsproject “Woorden in de nacht”

Komende maandag gaat ons Adventsproject van start. Het heet “Woorden
in de nacht”.
Woorden zijn bijzondere ‘dingen’. Als niemand ze zegt, bestaan ze
nauwelijks. Maar als ze wel gezegd worden, kunnen ze veelbetekenend zijn.
Woorden kunnen mensen aan het lachen maken, ze kunnen ervoor zorgen
dat je je beter gaat voelen. Maar woorden kunnen ook pijn doen, ze kunnen
mensen bang maken of verdrietig. Met de kinderen hebben we het deze
periode over ‘woorden in de nacht’. U hebt tegen uw kind vast weleens
woorden gezegd in de nacht. Woorden die gerust stellen, die vertrouwd en
prettig zijn voor kinderen. Misschien lijken de woorden uit de
bijbelverhalen wel een beetje op zulke woorden. We beginnen de
adventstijd met de profeet Jesaja. Hij leefde in een tijd waarin veel nare
dingen gezegd werden: oorlogstaal, dreigende woorden. (Wat dat betreft
is er helaas weinig veranderd.) Maar Jesaja stelt daar iets tegenover. Hij
heeft een weerwoord, dat hem door God zelf wordt ingefluisterd.
Daardoor krijgen mensen nieuwe hoop.
Woensdag 20 december sluiten we het project af met een viering in
school.

Bijbelse geschiedenis

Week 48: 27/11 - 01/12
Laat je stem horen!
Jesaja 2: 1-5, Jesaja 7: 1-17 en Jesaja 40: 1-11
Jesaja mag de mensen gaan vertellen dat het goed komt in hun land. Maar welke woorden moet hij
gebruiken? God zelf geeft hem zijn woorden. Daardoor kan Jesaja vertellen over de vrede die komen zal
en hoe God voor de mensen zal zorgen.

Verjaardagen

Maandag 27 november is Geert uit groep 7 jarig. Hij wordt 11 jaar. Van harte gefeliciteerd!

Belangrijke data komende periode

November
Vrijdag 24
Maandag 27
Maandag 27
Dinsdag 28
Donderdag 30

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

Vorige week vrijdag zijn we naar de kinderboerderij geweest. Wat was het leuk, we mochten zelfs mee
helpen om de dieren te voeren. Ook konden we sommige dieren aaien en hebben we nog even in de speeltuin
gespeeld. De moeders die gereden hebben, hartstikke bedankt!
Deze week zijn we begonnen met het thema Sinterklaas. De klas is al helemaal in de Sinterklaasstemming.
De kinderen maken zelf en gezamenlijk een slinger voor bij het Pietenhuis.

Afgelopen maandag hebben we allemaal wat in de schoen gekregen. De kinderen iets lekkers om te snoepen
en de juf het rode boek van Sinterklaas, maar die was helemaal leeg! Deze week gaan de kinderen zelf in
het grote rode boek schrijven en kleuren. Zodat de Sint weet wat de kinderen graag willen hebben. Ook
maken we het Pietenhuis van stroken papier en verven we een Zwarte Piet.
Deze week hebben we twee letters aangeleerd. De s van Sinterklaas en de p van Piet. Met het aanleren
van de letters leren de kinderen ook gebaren bij de letter, zodat ze de letter beter zullen onthouden.
Vraag uw kind er maar eens na.
Vandaag hadden we niet gewoon gym maar pietengym! De kinderen gingen langs 11 ‘steden’ om opdrachten
te doen en hun stempelkaart vol te krijgen. Dat was erg leuk.

Groep 3 en 4

Afgelopen week zijn de VLL toetsen afgenomen. Zo snel mogelijk, zoveel mogelijk woordjes lezen in 1
minuut. De diploma`s zijn weer mee naar huis. Wist u dat...... wij ook altijd een exemplaar voor in de
portfoliomap bewaren? En we zijn dan ook al weer gestart met kern 4!!
De kinderen van groep 4 mogen de tafel van 5 nog opzeggen bij juf. Wilt u thuis nog even oefenen.
Niemand heeft nog een sticker kunnen plakken.
Vorige week hebben we een bezoek gebracht aan de kinderboerderij. We mochten de dieren zelfs nog
voeren en er was een mooie speeltuin bij. Al met al een zeer geslaagd bezoek. Ouders die hebben
gereden…. Bedankt! Inmiddels werken we aan het nieuwe thema Sinterklaas.

Vandaag doen de kinderen pietengym. We gaan alle steden van de 11stedentocht bezoeken met een spel of
activiteit. Hopelijk krijgen alle kinderen hun stempelkaart vol met stickers.

Groep 5 en 6

Het thema “de boerderij” hebben we afgerond. Romeé en Chloé hebben nog een presentatie gegeven als
afsluiting. Er zijn mooie en goede dingen gemaakt. De kinderen hebben ook geleerd om elkaar feedback te
geven. Het volgende thema is: “ik, jij en wij”. Hierover volgt nog informatie.
De tafeltoetsen hebben we vandaag gemaakt. Er waren gisteren veel kinderen die vergeten waren om de
tafels te leren. In de nieuwsbrief staat wanneer en welke tafels geleerd moeten worden. Wilt u de
kinderen eraan helpen herinneren? Groep 5 leert de tafel van 6 en 7. Groep 6 leert de tafel van 8 en 9.
Woensdag 29 november maken ze een herhalingstoets.
Met de muziekles ging het lied over inbrekers. De kinderen hebben ritmes geklapt. Door de goede ritmes
te klappen, konden ze de code kraken. Dit was een erg leuk spel.

Groep 7 en 8
Maandag kunnen de kinderen die een onvoldoende hadden voor Topo, de toets over doen. Het is voor ons
de eerste keer dat we een topo toets niet op papier maken. We hebben de instellingen mbt het fout
rekenen van de schrijffouten aangepast. Maandag zullen we begeleiding geven bij het maken van de toets.
Het is soms nog onduidelijk wat er wordt gevraagd, gebied, stad of land. Fijn dat ouders ons even laten
weten zodat we er met elkaar wat aan kunnen doen. Dus wel zorgen dat je maandag Topo (weer) kent!
Als groep 8 naar de Nieuwe Veste is op woensdag gaan we na de pauze koken met groep 7. Dit is nu een
schoolafspraak.
De kinderen van de kinderraad, Tess en Anna, hebben ons verteld wat er in de vergadering is besloten.
Dat zijn leuke dingen! Vraag er thuis maar eens na……
We zijn bezig met de voorbereiding voor de voorleeswedstrijd. Volgende week maken we bekend wie de
kampioen van onze klas is. Dinsdag houden we daarvoor voorleesrondes.
Het huiswerk voor typeworld is eiland 4, dit is voor groep 7.
Voor groep 7 en 8 is het huiswerk deze keer digitaal: Thuis iedere dag 10 minuten inloggen en bezig met
rekentuin. Wij als leerkrachten kunnen in de backend zien of dit ook wordt gedaan. Rekentuin is een
programma dat de leerstof aanpast voor de kinderen. Iedereen werkt dus op zijn eigen niveau. Het
programma zorgt ervoor dat de lat iedere keer hoger wordt gelegd.

Nieuwsbrief 12 verschijnt donderdag 30 november.

