Kind Op Maandag
Thema: Wie kan ons redden?
Bij de Rode Zee kan het volk Israël niet verder. De farao zit hen achterna om hen terug te brengen naar
Egypte; wie kan hen nog redden? Als geen mens meer weet hoe het verder moet, weet God het wel.Hij wijst
een weg door het water.
Thema: Kun jij dat oplossen?
Er is geen eten. Er is geen drinken. Er is ruzie en gemopper. Moet Mozes dat allemaal oplossen? God helpt,
met brood uit de hemel en water uit de rots. En Jetro vertelt Mozes dat hij niet alles zelf moet willen oplossen,
anderen moeten hem daarbij helpen.

Inspectiebezoek Willem- Alexanderschool
Hoe houdt de inspectie toezicht op scholen in Nederland? Het bestuur is verantwoordelijk voor de
onderwijskwaliteit op de scholen. Daarom begint en eindigt het toezicht door de inspectie bij het bestuur.
Daarnaast houdt de inspectie op verschillende manieren ook zelf rechtstreeks toezicht op de scholen.
Onderzoeken op scholen worden op maat gemaakt, en bestaan in de regel uit een combinatie van
lesbezoeken, analyse van documenten en gegevens, gesprekken met leraren, met schoolleiding, met
leerlingen en ouders, en een terugkoppeling naar het team.
De inspectie onderzoekt scholen:
a. met een jaarlijkse prestatieanalyse op afstand (iedere school)
b. met kwaliteitsonderzoeken als er risico’s zijn (iedere school met risico’s)
c. met verificatieonderzoeken bij het vierjaarlijks onderzoek naar besturen en scholen (een deel van de
scholen per bestuur)
d. via het vierjaarlijks schoolbezoek (overige scholen) in het kader van thema- of stelselonderzoeken.

Op dinsdag 2 oktober komt de inspectie op De Willem-Alexanderschool voor een verificatieonderzoek. Dit
verificatieonderzoek laat zien of de sturing op de kwaliteit door het bestuur ook in de praktijk werkt. Dat kan
door klassen te bezoeken, en bijvoorbeeld door met leraren te spreken over wat de inspecteurs uit de
gesprekken met het bestuur hebben meegenomen. Daarnaast brengen ze tijdens een verificatieonderzoek de
kwaliteit bij de onderzochte scholen in beeld op vooraf bepaalde standaarden.

Samenloop voor Hoop
Op 29 en 30 september wordt er in Coevorden de SamenLoop voor
Hoop gehouden. SamenLoop voor Hoop Coevorden is een 24-uur
durende wandelestafette met als doel zoveel mogelijk geld in te zamelen
voor kankeronderzoek. Onze vereniging heeft zich ook aangemeld met
een team. Verschillende leerkrachten van de Fiers scholen zullen tijdens
deze wandeltocht meedoen. We hebben veel lege flessen ingezameld.
Bedankt allemaal! De Coop zal het eindbedrag verdubbelen.

Leerkracht bovenbouw
Vanaf woensdag 26 september zal juf Esther Bakker meelopen in de bovenbouw. Juf Esther is de eerste
weken van het schooljaar werkzaam op de Paul Krugerschool. Om kennis te maken met onze school zal juf
Esther op woensdag samen met juf Christel lesgeven in de bovenbouw.

Kinderraad
Deze week hebben de kinderen van groep 5-8 een presentatie gehouden en aan de hand daarvan hebben we
verkiezingen gehouden. Lars, Jelmer, Joanne en Sanne B hebben de meeste stemmen ontvangen en zijn
door de kinderen van groep 1-8 gekozen om hen te vertegenwoordigen.
De Kinderraad is vanmorgen voor het eerst bij elkaar geweest. Julia
Benjamins uit de schoolkring was hier ook bij aanwezig. Natuurlijk
hebben we uitgebreid stil gestaan bij wat de kinderraad nu eigenlijk
inhoud, wat er van de kinderen verwacht wordt en dat ze mogen
meedenken en meebeslissen. Best spannend.
We hebben een aantal punten met elkaar besproken die uit de
verschillende groepen naar voren kwamen. Na afloop hebben de
kinderen van de kinderraad de uitkomsten van alle punten in de
verschillende groepen teruggekoppeld.
Oproep verkleedkleren groep 1-2
We maken direct van deze nieuwsbrief gebruik om een oproep te doen
voor groep 1-2. De kleuters willen graag meer verkleedkleren. De kinderraad heeft bedacht dat we een oproep
op de nieuwsbrief kunnen plaatsen voor verkleedkleren. Heeft u thuis nog verkleedkleren die goed bruikbaar
zijn, dan kunt u die op school inleveren bij juf Tanja.
Ook hebben de kinderen zelf een stukje geschreven voor op de nieuwsbrief, daarmee houden zij u als ouder
ook op de hoogte van zaken die op school besproken worden.

Kinderraad
Lars, Jelmer, Sanne en Joanne
We waren bij de kinderraad en hebben punten besproken. wij
moesten vragen als de kinderen nog verkleed kleren hadden van toen
ze klein waren voor 1/2.
Belangrijke data komende periode
20 september:
27 september:
28 september:
29+30 september:
2 oktober:
3 oktober:
5 oktober:
11 oktober:
Om alvast te noteren:
8 februari: Fancy Fair

Kinderraad
Sportdag
Peuters en kleuters vrijdag
Samenloop voor Hoop (zaterdag kinderloop)
Inspectiebezoek
Opening Kinderboekenweek
Actie AC (toiletpapier verkopen)
Ontruimingsoefening

Nieuws uit de groepen
Groep 1/2
We werken nog steeds over het thema’ Agent en boef’.
Boef heeft heel wat boevenstreken uitgehaald. We hebben boef een brief geschreven dat hij best bij ons in de
klas mag komen, maar geen rommel meer mag maken. Wij hebben namelijk regels en een van de regels is
dat we alles netjes opruimen. Boef heeft een brief teruggestuurd naar de klas en hij heeft beloofd dat hij zijn
best zal doen.
Samen met de kinderen hebben we regels gemaakt voor in de klas. De kinderen hebben onder de regels hun
eigen vingerafdruk gezet. Ook hebben de kinderen hun eigen bonnenboekje gevouwen, een politiepet
gemaakt en een boef achter de tralies geplakt (van papier natuurlijk 😉).
Elke week leren we een getal aan. De getallen 1 en 2 kennen de kinderen en getal 3 wordt deze week
geoefend. Op de rekenkast kun je zien welk getal er die week aan de beurt is.
Deze week zijn wij ook begonnen met een letter leren. De letter b van boef. Boef is in de klas langsgekomen
om de letter b achter te laten. We hebben op de taalkast allemaal voorwerpen gelegd die beginnen met
de b of waar de b inzit. De kinderen mogen van huis ook spulletjes meenemen (De spulletjes zullen weer mee
naar huis worden gegeven als de volgende letter aan bod komt).
Het volgende liedje hebben de kinderen geleerd:
Daar komt de politie aan,
hoor je de sirene gaan
Heel snel naar een ongeluk
een, twee, drie, vier auto's stuk.
Daar komt de politie aan,
hoor je de sirene gaan,
Oh, wat is er nu gebeurd,
Onze juf die is bekeurd.
Daar komt de politie aan,
hoor je de sirene gaan,
Kijk nu vangen zij een boef,
hoor ze schieten, pief, paf, poef.
Ieder kind heeft een boek van de bieb op school gekregen. Elke dinsdagmiddag kunnen de kinderen hun boek
ruilen in de bieb, wanneer ze hun vorige boek van huis hebben meegenomen.
Klassekids
De ouderles voor Klassekids wordt een week verplaatst ivm het bezoek van de inspectie. Voor groep 3/4 is het
dus niet dinsdag 2 okt, maar dinsdag 9 okt. Voor de bovenbouw zal de ouderles een week later plaats vinden
op 16 oktober.
Houdt u er allemaal rekening mee dat het wenselijk is dat er van elk kind iemand aanwezig. Het mooiste is als
er een ouder aanwezig is, maar het kan ook heel goed een andere persoon zijn, maar wel iemand waar het
kind vertrouwen in heeft. Overleg anders eens samen met uw kind.
Klassekids is een 'methode' die wij gebruiken voor de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen, maar
ook van de groep. Het heeft een positieve benadering en wordt preventief ingezet.
We werken met 5 kernwaarden

Vertrouwen, helpen, samenwerken, plezier en succes voor de onderbouw en vertrouwen, elkaar
helpen, gelijkwaardigeheid, plezier en groei en succes voor de bovenbouw. Dat zijn de kernwaarden waar we
aan werken door verschillende thema's de behandelen. Wie ben ik, waar ben ik goed in en waarin kan ik nog
groeien en hoe geef je een compliment? Dit zijn vragen die we behandelen tijdens de lessen. Natuurlijk komen
er nog veel meer thema's aan de orde, maar zo krijgt u er een beetje een beeld bij.
Op dit moment krijgt elke groep op dinsdag Klassekids aangeboden door juf Alette en juf Michon. We doen dit
juist aan het begin van het schooljaar, omdat de groep nieuw is en dat de kinderen naar elkaar toe mogen
groeien. Dat de ouders hierin worden meegenomen is niet voor niets! Jullie hebben natuurlijk ook een
belangrijke bijdrage bij de ontwikkeling van het kind!

Sportdag
Donderdag 27 september hebben we sportdag. Dit jaar is het anders dan andere jaren. We gaan naar de
atletiekbaan in Hoogeveen en gaan daar verschillende atletiek onderdelen beoefenen, zoals hoogspringen,
sprinten en verspringen. We hebben leerlingen van het Roelof van Echten College gevraagd of zij ons willen
helpen op de dag zelf.
De bovenbouw begint om 9.00uur met het eerste onderdeel, dus we zullen om kwart voor 9 in Hoogeveen
aanwezig moeten zijn. Ook zijn we begeleiding nodig, maar dit loopt al via de verschillende app-groepen. De
kinderen kunnen gewoon op school eten, dus we zijn rond kwart voor 12 terug op school.
De onderbouw (groep 1,2,3 en 4) moeten om 12.15u in Hoogeveen zijn, zodat we om 12.30u kunnen
beginnen. Om 13.55u is de middag afgelopen en zullen we weer terug naar Dalerpeel gaan. Ook hier is al een
oproep geweest voor vervoer. Wilt u er nog even over nadenken?
De kinderen krijgen wat te drinken en wat lekkers, maar misschien is het handig om een extra drinkbeker in de
tas te stoppen.

Groep 3/4
In groep 3 kennen we al heel wat letters en lezen we al woordjes en korte zinnetjes. Vandaag leren we 'pen'.
Ook oefenen we elke dag met schrijven. Het cijfer 2 was even lastig, net als de letter 's'. Maar inmiddels gaat
dat bij de meeste kinderen als heel erg goed.
Met rekenen hebben we het over tellen en getallen die je overal tegen komt. Tel het aantal, kleur het aantal en
schrijf het cijfer op. Dit gaat al heel erg goed.
In groep 4 zijn de kinderen druk met spelling, taal, rekenen en leesparade. Met rekenen hebben we het over
muntgeld gehad en hoe je kunt betalen. Nu hebben we het over de plus en min sommen over het 10tal heen.
9+6=
Met taal werken we aan ons eigen spel. We werken samen, oefenen met luisteren en oefenen met een
denkgesprek voeren. We beginnen komende periode aan de tafels. Dat wil zeggen dat we ze in de klas zullen
oefenen. Er gaat een blad met de tafel mee naar huis, die hoeven de kinderen niet meer mee naar school te
nemen, maar die is om thuis te oefenen. Alle kinderen moeten individueel de tafels opzeggen bij de juf. Eerst

op volgorde 1x1= , 2x1=, 3x1= 4x1= en daarna door elkaar. 5x1=, 9x1= 7x1=. Als de kinderen dit in vlot tempo
kunnen doen en de antwoorden binnen 3 seconden kunnen geven, mogen ze een sticker plakken op de
tafelkaart. Daarop houden we bij wie welke tafel heeft gehaald.
Elke donderdagmiddag hebben we eerst gym en daarna hebben we een verkeersles. We hebben het over
voetgangers. Waar loop je als voetganger als er geen stoep is en als er wel een fietspad is? En als er geen
fietspad is? Waar mag je lopen en waar MOET je lopen.

Groep 5 en 6
Met taal werken we aan het thema"geheimen".
We leren dat er met taal allerlei tekens zijn. We schrijven in geheimschrift briefjes en proberen elkaars code te
kraken.
De kinderen krijgen vandaag de woordenlijst mee naar huis. De betekenis hoeft niet uit het hoofd te worden
geleerd, maar de kinderen moeten wel weten wat het woord betekent. De datum van de taaltoets wordt altijd
van te voren gemeld in de nieuwsbrief.
Gym: er zijn nog steeds kinderen die geen gymkleren of gymschoenen mee hebben. We gymmen op
maandag en vrijdag.
Donderdag 27 september is de sportdag. Via de groepsapp kunnen de ouders zich opgeven voor vervoer en
begeleiding. We hebben 3 begeleiders nodig. Helaas hebben we nog maar een aanmelding. Dus, wie gaat er
met ons mee?
Met het thema "Sport en ontspanning" zijn de eerste presentaties al gegeven. Het is leuk om te zien dat de
kinderen steeds beter presenteren en dat de inhoud voldoet aan de doelen. Top!
Rekenen: in groep 6 worden alle tafels herhaald.
In groep 5 herhalen we de tafels 1 t/m 5 en 10.
We leren nu de tafel van 6. Thuis kunt u helpen met oefenen.

Groep 7-8
Gisteren een leuke verjaardag gevierd op de camping. Veel enthousiaste reacties van kinderen gehad en
natuurlijk zag ik ze genieten. Ouders die hebben gereden: hartelijk dank!
We zijn met rekenen begonnen met opdrachten in de dorpswinkel. Iedere dinsdag gaat er een groepje
kinderen met een opdracht blad opdrachten doen. Een opdracht is bijvoorbeeld: er komt visite en je hebt de
volgende boodschappen nodig, wat kost dit samen.
Met rekenen hebben we het spel geleerd om de scheet! Dit is een spel om tafels te oefenen. Een aantal
kinderen hebben de instaptafeltoets niet gehaald en oefenen iedere week een tafel thuis. Donderdag 18
oktober nemen we de toets weer af en hopelijk is dan iedereen geslaagd. Voor de complexe opgaven in groep
7 en 8 en voor de breuken is dit van belang dat de kinderen de tafels geautomatiseerd hebben.
Topo kunnen de kinderen thuis oefenen via topondernemers, de volgende keer krijgen ze dan ook geen papier
meer mee. Als het niet lukt om in te loggen hoor ik dat dan ook graag.
Iedere dag de agenda mee en op maandag en vrijdag gymkleren lukt al best
goed! Help ze daar mee aan het begin en vervolgens is het hun eigen
verantwoordelijkheid ter voorbereiding op de middelbare school.
Het thema sport en ontspanning is nu aan de orde met topondernemers. Hoe
werken de longen, daar zijn we mee gestart. Vrijdag hebben we de laatste
ronde van presenteren. Vervolgens mogen de kinderen zelf een kaart kiezen.
Je kunt dan ook zelf bepalen of je gaat samenwerken of alleen. De kaarten
kun je thuis ook bekijken op topondernemers. We beoordelen elkaars
presentatie met een formulier. Het gemiddelde is het cijfer.
Voor de sportdag hebben we vervoer nodig en 3 begeleiders. Graag opgeven
via de app. Om niet altijd dezelfde ouders te benaderen graag kijken of het je
mogelijkheden ligt om ook te rijden.
De eerste vertelgesprekken zijn geweest. In die gesprekken heb ik benadrukt
bij elk kind, graag aan mij of samen met je ouders aangeven als er iets!

