No. 20, 8 februari 2018

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,

Beterschap!
Poeh, wat zijn er veel kinderen ziek of de afgelopen periode ziek
geweest. Fijn dat een heel aantal nu weer terug zijn, maar de kinderen
die nu nog ziek zijn – en ook de kleine broertjes en zusjes die nog niet
naar school gaan - wensen we van harte beterschap!
In groep 3/4 konden de juffen het griepvirus niet meer buiten de deur
houden. Gelukkig is juf Antonette uit Nieuwlande beschikbaar als
invalster. Ook de juffen van harte beterschap en juf Antonette
bedankt voor jouw flexibiliteit.

Staking woensdag 14 februari

Afgelopen dinsdag is gemaild dat de Willem-Alexanderschool woensdag 14 februari gesloten blijft.
Bij die mail is een bijlage gevoegd met meer uitleg vanuit FIERS. We danken onze ouders voor hun begrip.
Het kan zijn dat een aantal collega’s in de loop van woensdagmorgen op school komt om met elkaar te
praten over wat wij zelf kunnen doen om de werkdruk te verminderen en ervoor te zorgen dat het mooie
vak van basisschoolleerkracht voor meer mensen aantrekkelijk wordt of blijft.

Project Geld

Maandag 5 februari zijn we begonnen met het schoolbrede project ‘geld’. Er wordt enthousiast aan
gewerkt! Donderdag 22 februari van 11.30 uur – 12.00 uur sluiten we dit project af in het Dorpshuis.
Iedereen is welkom.

Briefjes portfoliogesprekken

Vandaag of morgen krijgen de kinderen de briefjes voor de portfoliogesprekken op dinsdag 6 en woensdag
7 maart zijn, mee. Ouders kunnen daarop hun voorkeur aangeven. Wie niets inlevert, wordt vrij ingedeeld.
Eind volgende week krijgen de kinderen de uitnodigingen met datum en tijd mee.

Bijbelse geschiedenis
Week 07: 12/02 - 16/02
Storm!
Marcus 4: 35-41 en Marcus 5: 1-20
Jezus en zijn leerlingen komen in een storm op het meer terecht. Terwijl de leerlingen in paniek raken,
ligt Jezus te slapen. Hij brengt de wind en het water tot rust. Aan de overkant van het meer woont een
man met een storm in zijn hoofd. Ook deze storm weet Jezus te bedaren.

Verjaardagen

Maandag 12 februari is Giovanni uit groep 3 jarig. Hij wordt 6 jaar. Van harte gefeliciteerd!

Belangrijke data komende periode
Februari
Dinsdag 13
Donderdag 15
Woensdag 21
Maandag 26 t/m vrijdag 2

Schoolkring
15.00 uur Verkeerscommissie
Ledenraad Fiers
Voorjaarsvakantie

Maart
Maandag 5
Maandag 5
Dinsdag 6
Dinsdag 6
Woensdag 7
Woensdag 7

Deze week verkeersles 5/6
Maandopening Renske
Luizencontrole
Portfoliogesprekken
Voorleeswedstrijd
Portfoliogesprekken

Groep 1 en 2

Deze week zijn we gestart met een school breed project met het thema: geld. Wij werken rond het thema
‘Het Cijferwinkeltje’. Dit is aan de hand van het boek ‘Het Cijferwinkeltje’. Het boek hebben we al
voorgelezen gekregen en we maken een eigen cijferschilderijtje.
De aankomende weken zullen we veel met cijfers bezig zijn. Deze week herhalen we de cijfers 8 (groep 1)
en 18 (groep 2).
Afgelopen dinsdag hebben wij de brandweer in de klas gehad. De brandweer vertelde ons een verhaal over
Smokey de hond dat was een hulphond van de brandweer. Ook liet hij ons zijn brandweerpak zien en alle
spullen die bij de brandweer horen.
Nu het buiten erg koud is en soms zelfs vriest, wilt u er dan aan denken om uw kind warm aan te kleden.
Vooral met het buitenspelen zijn handschoenen, muts en een sjaal niet overbodig.

Groep 3 en 4

Door de ziekte van de juffen is er deze week geen nieuws uit groep 3-4.

Groep 5 en 6
Dinsdag kregen we bezoek van een brandweerman. Hij heeft ons veel verteld over het voorkomen van
brand. Ook hebben we gesproken over jezelf in veiligheid brengen. De kinderen hebben een folder
meegekregen. Het is zinvol om deze folder met de kinderen door te nemen.
Met het project geld hebben we een spaarvarken geknutseld. We gaan nu praten over zakgeld. Hoe kun je
zakgeld krijgen/verdienen? Hoe houd je het bij? Je leert hoe je het geld dat je ontvangt en uitgeeft,
goed in de gaten kunt houden.
Maandag 12 februari maken we de taaltoets. Thuis nog even de betekenis van de woorden oefenen.

Groep 7 en 8
We zijn met het project geld begonnen deze week. De kinderen hebben bezoek gehad van de
postcodeloterij en hebben een cheque gekregen van €100.000. Dit geld mogen ze gaan uitgeven, maar dan
wel alle kosten verantwoorden. Dus een paard aanschaffen is goed maar dan ook de kosten erbij van voer,
stalling etc. Dit zullen ze presenteren in het dorpshuis. Komt allen!
Het handbaltoernooi kan doorgaan! Fijn dat de wedstrijd van voetbal verzet kon worden, hoeven we deze
traditie niet te doorbreken. Er doen 12 kinderen mee met handbal. Wie wil er rijden? Wie wil de shirtjes
wassen? Wie wil er een paar foto’s maken? Dit mogen de kinderen mij wel doorgeven. Als ik alle info heb
zal ik dit vervolgens weer terugkoppelen.
We hebben een musical en iedereen heeft een rol! Graag wil ik deze musical samen met ouders
voorbereiden. Voor welke werkgroep(en) ben jij het meest geschikt?
-oefenen/ rol neerzetten en souffleren
-kleding
-decor en geluid
Je zoon of dochter kan dit aan mij doorgeven. Zodra ik de namen heb plannen we een datum om bij elkaar
te komen om dan even de musical door te spreken.

Nieuwsbrief 21 verschijnt donderdag 15 februari.

