No. 29, 17 mei 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,

Broertje voor Evert-Jan

Vorige week heeft Evert-Jan uit groep 1 een broertje gekregen!
Het gaat gelukkig allemaal goed met mama
en de kleine Wietse.
We feliciteren het gezin van harte
en wensen jullie veel geluk samen.

Meester Jordy

Per 1 juni heeft meester Jordy een vaste baan aan de Willibrordusschool in Coevorden. Hij zal maandag
28 mei voor de laatste keer les geven aan groep 7/8.
De maandagen daarna komt meester Emiel Verweij les geven. Hij werkt van dinsdag t/m vrijdag in groep
5/6 van de Mijndert v/d Thijnenschool in Coevorden. Hij is al in dienst van FIERS. Juf Sandra zal zoveel
mogelijk op maandag op school zijn. Juf Christel is aanspreekpunt voor alle bijzonderheden in groep 7/8.
We bedanken meester Jordy voor zijn inzet en wensen hem veel succes en plezier bij zijn nieuwe baan!

Luizencontrole

Vorige week dinsdag is er een luizencontrole geweest. We zijn bijna helemaal netenvrij. Graag zelf blijven
opletten en controleren. Mochten er luizen zijn, dan houden we een extra controle. Zo niet, dan hebben we
de laatste controle van dit schooljaar gehad. Luizenmoeders, bedankt!

Vrije dagen – volgende nieuwsbrief donderdag 31 mei

Maandag 21 en dinsdag 22 mei zijn vrije dagen i.v.m. Pinksteren. Donderdag 24 mei komt er hierdoor geen
nieuwsbrief uit.
De volgende nieuwsbrief komt donderdag 31 mei uit.

Eindtoets groep 8 goed gemaakt
De uitslag van de Cito-eindtoets voor groep 8 is binnen.
Alle acht kinderen hebben de toets goed gemaakt!
Ook de gemiddelde score van de kinderen is voldoende.
Dat is belangrijk voor de school. De inspectie kijkt in het bijzonder naar
dit getal.
We zijn blij dat we dat ook dit jaar weer hebben gehaald!

Project Bijen

Woensdag 23 mei beginnen we met het NME-project over Bijen. De juffen
hebben er vanmiddag een voorlichtingsmiddag over.
Donderdag 14 juni sluiten we het project af. Dat willen we doen door ouders
de kans te geven samen met de kinderen het ontdekpad te doen. Voor groep
1 t/m 4 zal dat aan het einde van de morgen zijn.
Voor groep 5 t/m 8 ’s middags. Meer informatie volgt.

Theaterauditie ‘Meer muziek in de klas’ groep 5/6

De kinderen van groep 5/6 gaan dinsdag 5 juni auditie doen in het theater in Sneek. Dit is voor de
muzikale wedstrijd “Meer muziek in de klas”. Dat is ook een tv-programma van NPO zapp.
De kinderen en juffen gaan er met een bus naar toe. De kinderen van groep 5/6 krijgen vandaag een
uitgebreide informatiebrief mee naar huis.

Beleeftuin

Dinsdag 29 mei mogen de volgende kinderen naar de Beleeftuin:
1e groepje: Evert-Jan, Pim, Tess en Shannon
2e groepje: Tim, Dani, Yvonne en Floor

Bijbelse geschiedenis

Week 21: 22/05 - 25/05
Wie is de koning?
1 Samuel 10: 5-12 en 1 Samuel 10: 17-27
Saul wordt koning van Israël. Hij doet misschien niet helemaal wat je van een koning zou verwachten: hij
danst met de profeten. Dit is de koning die God heeft uitgekozen.
Week 22: 28/05 - 01/06
Diep van binnen
1 Samuel 16: 1-23
De profeet Samuel moet van God een nieuwe koning gaan zalven. Maar hoe vind je die koning? Samuel
ontdekt dat hij niet op het uiterlijk af moet gaan. God kijkt naar de binnenkant van mensen.
Bij de man die nu nog koning is, koning Saul, gebeuren diep van binnen nare dingen. Hij is zo somber dat
niemand hem kan opvrolijken behalve David, de jongen met de harp. Koning Saul weet niet dat David
gezalfd is om de nieuwe koning te worden.

Verjaardagen

Zondag 20 mei is Chloé uit groep 6 jarig. Zij wordt 10 jaar. Van harte gefeliciteerd!

Belangrijke data komende periode
Mei
Donderdag 17
Vrijdag 18
Maandag 21
Dinsdag 22
Woensdag 23
Vrijdag 25
Juni
Vrijdag 1
Maandag 4
Dinsdag 12
Woensdag 13
Donderdag 14

Wandel4daagse
Wandel4daagse
Tweede Pinksterdag
Vrije dag
Opening project Bijen
Dalerpeel Schoon
Maandopening Tanja
Activiteitencommissie
Kinderraad
ALV FIERS
Afsluiting project Bijen

Groep 1 en 2
Deze week hebben we een geen thema. De kinderen oefenen met verschillende spelletjes zoals: sjoelen,
domino, ganzenbord en kwartet. Ook spelen de kinderen met een eigen knikkerbaan bouwen of een eigen
domino bouwen. De kinderen zijn erg enthousiast met het bouwen en spelen.
Deze week leren we de woorden: dagje uit, kermis, pretpark, museum, genieten, wedstrijd, winnen,
verliezen, winnaar, vals spelen, regels, club, raken missen, doelpunt, wisselen, sport, bewegen,
kleermakerszit, achterover, voorover, stijf, soepel, koprol, hurk
We herhalen de letter v van verwennen. De leerlingen wisten al veel woorden met de letter v.
De vorige keer hebben we de letter f van familie geleerd. Deze letters lijken erg op elkaar. Een leerling
uit groep 2 kan ze goed uit elkaar houden want de letter f is de snelle f 

Groep 3 en 4

We zijn in de klas bezig met de laatste verteltafels en spreekbeurten. Wat hebben we leuke dingen
gezien en gehoord.
Volgende week beginnen we met het project Bijen. In de klas gaan we daar over knutselen, lezen en leren.
We zijn al een klein beetje met knutselen begonnen. 
Groep 4 is met rekenen bezig met klokkijken. De minuten. Dus 6 minuten over 8. Dit kunt u thuis op een
speelse manier ook eens `oefenen`.
`We gaan 2 minuten over 5 eten` of `Twintig voor 5 moet je thuis zijn`
Ik hoor van veel kinderen dat ze nog aan het oefenen zijn met de tafels. Hartstikke goed! De tafels van
1,2,3 en 5 willen we snel gaan afronden, zodat we verder kunnen met de laatste tafel….. die van 4!
Groep 3 heeft VLL afgerond en we zijn begonnen met kern 10. Willen jullie thuis weer lekker oefenen met
lezen? Verder zijn we met spelling bezig met samenstellingen. Woorden die bestaan uit twee woorden:
voetbalveld, frisdrank, buurvrouw, fruitschaal, ijsbeer, sneeuwbal.

Groep 5 en 6
Deze week sluiten wij het thema “Oorlog en Vrede” af met presentaties. Van het gemaakte werk worden
foto’s gemaakt als een soort bewijs. De foto’s komen in de portfoliomap.
Met spelling leert groep 5 het schrijven van de dubbele punt en aanhalingstekens. Groep 6 heeft het
telwoord geleerd. Het telwoord geeft een hoeveelheid aan. Verder hebben we de woorden met /ueel en
eaal/ herhaald.
Vandaag gaat de topo van Gelderland mee naar huis. De toets is op vrijdag 25 mei.
De komende weken gymmen wij op dinsdag en vrijdag.
Woensdag 23 mei starten we met het NME-project over bijen. De kinderen mogen weer spulletjes
meenemen voor de thematafel.

Groep 7 en 8
Woensdag is het huiswerk voor taal meegegeven. We zijn met een nieuw thema begonnen: Strips. We
leren hier over een kleurrijke wereld waarin veel mogelijk is. De lichaamstaal van stripfiguren speelt een
belangrijke rol. De grootte en de vorm van tekstballonnen en de dikte en grootte van de letters en
symbolen vertellen een deel van het verhaal. We gaan in dit thema dan ook allemaal een eigen strip maken
die we in ons portfolio zullen doen. Met Engels zijn we begonnen met unit five: let’s go to work. We leren
hier de vragende voornaamwoorden: who, what, where, when, why en how.
Groep 7 leert met spelling het persoonlijk voornaamwoord.
Nieuwsbrief 30 verschijnt donderdag 31 mei.

Nieuws van anderen

Open Dag te Coevorden op zaterdag 26 mei van 13:00 – 16:00 uur
Thema “Kind en Huisdier”
Zaterdag 26 mei organiseren wij een speelse en informatieve Open Dag op onze dierenartsenpraktijk in
Coevorden. Heeft u altijd al een kijkje achter de schermen van een dierenartsenpraktijk willen nemen, dan is
dit uw kans! U kunt tijdens een rondleiding door het pand kennismaken met onze praktijk en onze
medewerkers, met extra nadruk op de tandheelkunde en het laparoscopisch opereren. Het thema van de
Open Dag is “Kind en Huisdier” en er zullen meerdere lezingen worden gegeven. Ook zijn er leuke activiteiten
voor kinderen: ponyrijden, een springkussen, schminken en er wordt een echte dierenpuzzeltocht uitgezet!
Kinderen mogen bovendien hun liefste knuffel meebrengen voor het knuffelspreekuur.

Programma:






Lezing “Kind en Hond”: om 13:30 uur en om 15:00 uur door Carolien Ziel van Dogharmony
Demonstratie behendigheid door hondenschool Have Fun om 14:30 uur
Onderstaande activiteiten worden de hele middag aangeboden:
- Springkussen;
- Ponyrijden;
- Schminken;
- Dierenpuzzeltocht;
- Knuffelspreekuur;
- Rondleiding door de praktijk;
- Catering.
Voor ieder gezin / iedere bezoeker ligt er een leuke goodiebag klaar!

Wij zien u graag op zaterdag 26 mei, tussen 13 en 16u, aan de Looweg 84, in Coevorden

