No. 26, 5 april 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,

Ouderavond maandag 9 april






Hoe lang mag mijn kind op de tablet?
Wat zijn goede apps?
Wanneer geef ik mijn kind een smartphone?
Zal ik meekijken op de telefoon van mijn kind?
Hoe ga ik om met cyberpesten?

Maandagavond 9 april organiseren we een ouderavond met als thema mediaopvoeding. Dit doen we in samenwerking met bureau jeugd en media.
De kinderen hebben de uitnodiging al mee gekregen.
Opening: 19.30 uur
Start eerste informatieronde: 19.45 uur
Start tweede informatie ronde: 20.45 uur
Afsluiting: 21.45 uur, einde uiterlijk 22.00 uur

Oproep Schoolkring

Vanaf volgend schooljaar zijn we op zoek naar nieuwe leden voor de schoolkring. De schoolkring is de
klankbordgroep van ouders voor directie en het team. Wie belangstelling heeft, kan dit schooljaar nog één
of meer keren meevergaderen om sfeer te proeven en idee te krijgen van wat het lidmaatschap van de
schoolkring inhoudt. Neem gerust contact op met juf Sandra!

Bijbelse geschiedenis

Week 15: 09/04 - 13/04
Is God hier?
1 Samuel 3: 1-18 en 1 Samuel 4: 1-22
In de nacht hoort de kleine Samuel een stem. Het is niet de stem van Eli; God roept hem. Zo weet Samuel dat
God bij hem is. De zonen van Eli denken dat God bij het leger is als de ark daarnaartoe wordt gebracht. Dan
zijn ze vast onoverwinnelijk! Maar het loopt anders. Israël verliest de oorlog van de Filistijnen en de ark wordt
geroofd.

Verjaardagen

We hebben de komende week geen jarigen in ons midden.

Belangrijke data komende periode
April
Maandag 9
Dinsdag 10
Woensdag 11
Donderdag 12
Dinsdag 17
Woensdag 18
Donderdag 19
Donderdag 19
Woensdag 25
Donderdag 26
Vrijdag 27
Maandag 30 t/m vrijdag 4 mei

Informatieve ouderavond
Voorstelling groep 5/6
Schoolvoetbaltoernooi
Verkeerscommissie
Cito-eindtoets groep 8
Cito-eindtoets groep 8
Cito-eindtoets groep 8
GMR
Koningsspelen
Praktisch verkeersexamen gr. 7/8
Koningsdag, alle kinderen vrij
Meivakantie

Groep 1 en 2

Na een lang Paasweekend zijn we gestart met een nieuw thema. De aankomende weken gaan we werken
over het thema: familie. We hebben de familie van Pompom bekeken en het er met elkaar over gehad hoe
ons eigen gezin eruitziet.
De klas is nu nog kaal maar er wordt alweer hard gewerkt om de klas mooi te versieren met alle
knutselwerkjes.
Deze week oefenen we de woorden: gezin, vader, moeder, broer, zus, familie, oma/grootmoeder,
opa/grootvader, oom, tante, neef en nicht.

Groep 3 en 4

We hebben een heerlijk lang weekend gehad en de temperaturen gaan weer omhoog. Het is lente! 😀
Bij groep 4 is de tafel van 3 is aan de beurt in het rekenboek. Verder zijn we gestart met een nieuw
thema voor taal. Het gaat over 'Nodig' Daar leren we ook woorden bij als broodnodig en onnodig.
In groep 3 lezen we veel. Kilometers maken is belangrijk. Dit doen we op school, maar hopelijk ook thuis.
Op maandag en donderdag hebben we gym. Dan is het handig dat de kinderen schoenen aan hebben, die
zelf aan en uit kunnen doen. Wilt u er aan denken? We hebben nu namelijk veel kids die geen veters
kunnen strikken, maar wel veterschoenen aan hebben. Misschien handig om eens te oefenen als het nog
niet helemaal lukt.
Woensdag 18 april vieren wij de koningsspelen bij Ermerstrand in Erm. We zijn nog vervoer en begeleiding
nodig voor deze ochtend. Wie wil? Het beloofd een leuke en gezellige ochtend te worden!

Groep 5 en 6
Woensdagochtend zijn we naar de bibliotheek in Sleen geweest om het Leesvirusproject af te sluiten.
De kinderen mochten stemmen op het mooiste boek. Er waren allerlei spelletjes te doen die te maken
hadden met de boeken. Ook was er een quiz met vragen over de gelezen boeken. Als afsluiting kregen we
een oorkonde mee naar school. We zijn goed besmet met het virus!
Maandag 9 april wordt de taaltoets gemaakt. Goed de woorden oefenen.
Vandaag krijgen de kinderen topografie van Overijssel mee. De toets is op vrijdag 13 april.

Groep 7 en 8
Als er belangrijk nieuws van groep 7 en 8 is, dan wordt dat apart naar de ouders van deze groep gemaild.

Nieuwsbrief 27 verschijnt donderdag 12 april.

