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Hallo kinderen en ouder(s)/verzorger(s) van de Willem Alexanderschool,
We hebben het volgende nieuws voor jullie verzameld.

Schoolfoto’s

Vandaag krijgen de kinderen de inlogkaartjes mee
waarmee foto’s besteld kunnen worden op de site
van Foto Koch. Dit gaat verder buiten school om.
Kijk goed op de site welke bestelmogelijkheden er
zijn.
Voor de snelle besteller is de groepsfoto gratis.

Schoolvoetbal woensdag 6 april

Wat hebben we een leuke middag gehad, gisteren! Schoolvoetbal in Dalerveen en Dalen.
De jongens in Dalerveen hadden de pech dat ze net geen wedstrijd hebben gewonnen. Op basis van inzet
en het mooie samenspel was dat zeker verdiend geweest. Een team om trots op te zijn.
De meisjes waren in de winning mood. Hoe langer de middag duurde, hoe meer supporters er naar het
sportpark in Dalen kwamen. Het team haalde de kruisfinales! Wat spannend was het. In de strijd om de
derde en vierde plaats moesten penalty’s duidelijkheid brengen. Koelbloedig als de meiden zijn, schoten
ze die er super in. Een derde plaats! Wat een geweldige prestatie!
We willen alle ouders die hebben geholpen bij het verzorgen van de trainingen, het coachen, het fluiten,
het rijden en het supporteren héél hartelijk bedanken.

Studiemiddag dinsdag 12 april
Dinsdagmiddag 12 april heeft het team een studiemiddag. Zoals ook op de jaarkalender vermeld staat,
zijn alle kinderen deze middag vrij.
NME-Project Bomen – afsluiting vrijdag 15 april om 11.30 uur
Vrijdag 15 april om 11.30 uur is de gezamenlijke afsluiting van het NME-project over bomen in het
Dorpshuis. Hiervoor worden ouders/verzorgers en belangstellenden van harte uitgenodigd.

Jarigen

Donderdag 14 april is Nash uit groep 2 jarig. Hij wordt 6 jaar. Van harte gefeliciteerd, Nash!

Bijbelse geschiedenis

Week 15: 11/04 - 15/04
Bij jou thuis
Ruth 1:1-22 en 2:1-17
Ruth is geboren in Moab, maar gaat op weg naar Betlehem. Ze gaat met haar schoonmoeder Noömi mee.
Hoe zal het zijn in de stad van Noömi?

Belangrijke data komende periode
April
Donderdag 9
Maandag 11
Dinsdag 12
Vrijdag 15
Maandag 18
Dinsdag 19
Woensdag 20
Donderdag 21
Donderdag 21
Vrijdag 22
Maandag 25
Dinsdag 26
Woensdag 27
Donderdag 28 t/m vrijdag 6 mei

Vergadering Activiteitencommissie
Vergadering Schoolkring
Studiemiddag, alle kinderen om 12.00 uur vrij
Afsluiting project “Bomen”, 11.30 uur Dorpshuis
Voorstelling kunstmenu groep 1/2
Cito-eindtoets groep 8
Cito-eindtoets groep 8
Cito-eindtoets groep 8
15.00 uur Verkeerscommissie
Koningsspelen, alle kinderen om 13.30 uur vrij
Informatieve ouderavond
GMR-vergadering
Koningsdag, alle kinderen vrij
Meivakantie

Groep 1 en 2
Bij ons in het lokaal groeien en bloeien al heel veel bomen, van klei, van papier en geverfd. We weten er
ook al veel van. B.v. dat de boom verandert per seizoen, en dat je aan de jaarringen kunt zien hoe oud een
boom is en dat hij stevig in de grond staat door de wortels.

Tijdens de boswandeling vorige week hebben we veel bosspullen verzameld. In de klas hebben we het
netjes gesorteerd, soort bij soort. We gebruiken veel materiaal in onze lessen. Welke tak is het langst?
Hoeveel blokken hoog is deze tak? Enz.

Volgende week maandag gaan we het ontdekpad doen, samen met groep 3 en 4 in de beleeftuin. Dat
wordt vast ook heel leuk.
Dinsdag hebben we een voorstelling in de gymzaal: ‘Paolo de zebratemmer’.
Maandag 18 april gaan we naar een voorstelling van Cultuurmenu in de Buitenvree in Coevorden. Hier
hebben we nog vervoer voor nodig. Lijkt het u leuk om eens mee te gaan dan kunt u zich opgeven bij
Heidy Nijwening. We vertrekken om ongeveer 10.00 uur en zijn om +/- 11.30 uur weer terug bij school.
Volgende week gaan we de letters en getallen herhalen.
En schrijvend gaan we de krul nog eens goed oefenen in ons echte schrijfschrift!

Groep 3 en 4

In groep 3 zijn we druk aan het werk met het lezen van twee lettergreep woorden, zoals boeken en
zoeken. Ook oefenen we steeds meer met zelfstandig een opdracht maken in ons veilig leren lezen
werkboekje, hierdoor moeten we steeds goed lezen wat we nu precies moeten doen, best nog wel
lastig!

In groep 4 zijn we begonnen met een nieuw taalthema: gek. In de themafilm ging het over Naomi, ze
spreekt over ‘gekke’ en wonderlijke schilderijen en voorwerpen. We leren dat er best veel woorden
zijn die hetzelfde betekenen als gek zoals maf of raar. Ook leren we de betekenis van de woorden
abnormaal, absurd, foppen en nog veel meer
Op maandagmiddag gaan we, samen met groep 1/2 een ontdekpad doen over het thema bomen. Dit
gaan we alleen doen wanneer het buiten droog is. We hebben dan geen gym, dus de gymkleren hoeven
niet mee naar school. We gaan het ontdekpad doen in de beleeftuin, dus misschien is het handig om
regenlaarzen mee te nemen?

Groep 5 en 6
Woensdagochtend zijn we met groep 5 tm 8 naar de Beleeftuin geweest om daar allerlei opdrachten te
doen van het Bomenproject. De kinderen deden erg hun best om alle 16 opdrachten te maken. Het was
een genot om ze zo bezig te zien!

Met rekenen zijn we met een nieuw blok begonnen. Groep 5 leert veel over cm en mm. Ook leren ze
schatten hoeveel iets weegt. Groep 6 leert deze weken de breuken op de getallenlijn.
De tafels worden ook in dit blok herhaald.
Met Staal (taal) zijn we nog bezig met het thema ”Geld”. De kinderen leren o.a. hoe ze een informatieve
tekst kunnen schrijven.
Vandaag gaat het topoblad van Drenthe mee naar huis. De kinderen kunnen deze gaan oefenen. Op
donderdag 14 april is de toets.

Groep 7 en 8

Binnenkort heeft groep 8 de CITO eindtoets. Deze is van dinsdag 19 april tot en met donderdag 21 april.
Groep 7 maakt op dezelfde dagen de Entreetoets. Deze toets gaat ook nog verder op maandag 25 en
dinsdag 26 april.
De kinderen van groep 7 krijgen vandaag een informatiefolder mee. Als de kinderen de toets hebben
gemaakt worden de resultaten naar Cito gestuurd. Vervolgens krijgt elk kind een rapport. Dit rapport
geeft een schooladvies. Dit schooljaar kiezen we ervoor om het voorlopige advies al voor de
zomervakantie te geven. Meer informatie over het traject van verwijzing naar het voortgezet onderwijs
krijgen de ouders/verzorgers van kinderne uit groep 7 nog.

Morgen vieren we onze verjaardagen op de camping. De kinderen zijn dan om drie uur weer terug bij
school. Alle ouders alvast bedankt voor het rijden.
Voor het bezoek aan het bedrijf van Gert Talen op woensdag 13 april hebben we nog niet voldoende
auto’s. Wie wil en kan er nog rijden?
De ouders die zich op hebben gegeven voor de werkgroep musical krijgen binnenkort een mail.
De kinderen hebben een onderwerp gekozen voor het te maken werkstuk. Het werkstuk moet 24 mei
worden ingeleverd. Begin op tijd!
Maandag 11 april mogen de kinderen die een mobiele telefoon of tablet hebben deze meenemen.
We gaan de toets van bomen maken met behulp van een kahoot quiz. Het meenemen van telefoon of
tablet is voor eigen risico.
Bring your own device. Wie dit niet kAN maakt de quiz op de computer. Geen probleem!

Nieuwsbrief 30 verschijnt
donderdag 14 april

Berichten van anderen

Beste Allemaal,
Woensdag 13 april om 20:00 uur houdt Gymvereniging DIO haar jaarlijkse ledenvergadering in het
Dorpshuis te Dalerpeel.
Helaas door te weinig jeugdleden hangt het voortbestaan van de kindergym aan een zijden draad.
Misschien heeft u ideeën, voorstellen, op- en aanmerkingen, wat dan ook, kom aub langs of neem
contact op met onze gymleidster (Wilma Smit) of één van de bestuurleden (Yvonne Ruis, Mariëlle
Snippe, Truus Kroesen, Marja van der Felz, Aly Staal en Alice Benjamins). Liever telefonisch of per
mail, neem dan contact op met Alice Benjamins, telf: (0524) 571584, mail: alicebenjamins@ziggo.nl.
Hierbij nogmaals een dringende oproep naar nieuwe leden.
Alle jongens en meisjes kunnen (nu nog) iedere maandag in de Sporthal
van het MFA 't Spectrum aan de Oranjestraat te Dalerpeel gymnastieken.
Vooralsnog zijn de lestijden:

16.30 - 17.15 uur: 3 - 5 jaar
17.15 - 18.00 uur: 6 - 8 jaar
18.00 - 19.00 uur: 9 jaar en ouder

Naast gymles voor de jongeren, wordt er ook wekelijks op maandagavond van
20.30 tot 21.30 uur een uur Body Work-out voor (jong) volwassenen gegeven.
(Aerobics, high- en low-impact, oefeningen voor o.a. buik en billen, circuittraining en nog veel meer)

Kom gerust eens kijken of het je wat lijkt. Een ieder is zeer welkom.
En we kennen de regel dat je eerst een maand mag proefdraaien,
dus voor alle groepen geldt: De eerste maand is gratis...
De contributie voor jeugdleden bedraagt € 7,50 en voor de volwassenen € 8,50 per maand.

Hallo kinderen, ouders of verzorgers,
Graag willen we jullie uitnodigen voor de jeugd/gezinsdienst van 10 april a.s. Als onderwerp hebben we
gekozen voor “het verhaal van de potlood”. Een eigentijds verhaal. Wat deel je bijvoorbeeld op internet
met anderen etc….
Animato is een kinder/jongerenkoor uit Gramsbergen. Zien we jou/u ook? Leuk!

