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Hallo kinderen en ouder(s)/verzorger(s) van de Willem Alexanderschool,
We hebben het volgende nieuws voor jullie verzameld.
Welkom!
Morgen, vrijdag 15 januari, wordt Sylvano 4 jaar. Vanaf maandag komt hij écht op school.
Van harte gefeliciteerd met jouw verjaardag en welkom op school, Sylvano.
We hopen dat je een leuke tijd zult hebben op de Willem-Alexander.
Schoolreisjes + datum
De datum voor de schoolreizen staat niet op de kalender. Alle groepen gaan dinsdag 31 mei op schoolreis.
Ook de bestemmingen zijn al bekend. We laten deze vast weten, zodat iedereen er eventueel rekening
mee kan houden bij het plannen van eventuele dagjes-uit.
De kinderen van groep 1 t/m 4 gaan naar de Sprookjeshof in Zuidlaren.
De kinderen van groep 5 t/m 8 gaan naar het nieuwe Wildlands Adventurepark in Emmen.
Deze week ging Nieuwsbegrip ook over het Wildlands Adventurepark.
De kinderen weten er al veel van en zijn enthousiast.

Herhaling schoonmaakavond donderdag 21 januari
Denken de ouders van kinderen uit groep 2, 4, 6 en 8
er aan om zich op te geven voor de schoonmaakavond?
Aanvang 19.00 uur.

Bedankje

Omdat moeder Jacqueline werk heeft gevonden, zal ze op maandag niet meer helpen tijdens het
eetmoment van de kleuters. Jacqueline heeft ook vorig schooljaar geholpen, toen de overblijfgroep in
tweeën werd gesplitst. Bedankt voor jouw hulp en inzet!

Typ les groep 7

Binnenkort starten de kinderen van groep 7 met typ les via typeworld. Ook kinderen van groep 8 die
willen herhalen, mogen opnieuw aan de cursus mee doen.
Het typen is een vast onderdeel van het aanbod op de school. Ouders hoeven niet zelf een typecursus
aan te schaffen. Meer informatie komt via de nieuwsbrief bij het onderdeel van groep 7 en 8.

Herhaling onderbouwdag

Al eerder is het vermeld: Woensdag 16 maart zijn de kleuters vrij, omdat de juffen naar een
onderbouwdag in Zwolle gaan.

Windkracht 6

De afgelopen weken hebben de kinderen van groep 5 en 6 het muziekproject “Windkracht 6” gehad.
Dinsdagavond 19 januari wordt dit om 19.00 uur afgesloten in het MFA in Dalerpeel.
Alle kinderen van groep 5/6 doen dan mee aan het concert.
Iedereen is welkom!
Kenniscafé: Dinsdagmiddag 3 februari
De volgende tekst stond in de kerstschoolkrant:
Tijdens de informatieavonden aan het begin van het schooljaar is gevraagd of er ouders zijn die
behoefte hebben aan meer bijeenkomsten over de schoolontwikkeling. Daar werd verschillend over
gedacht: De één vindt de informatie via nieuwsbrief en schoolkrant goed en voldoende, een ander wil ook
graag meepraten en –denken.
In 2016 gaan we starten met kenniscafés, een zelfbedachte tussenvorm. Een kenniscafé is altijd
’s middags na schooltijd. Ouders kunnen zich hiervoor opgeven. Om 14.30 uur blijven de ouders +
kinderen op school en krijgen koffie, thee, limonade aangeboden.
Het team en de ouders drinken samen in informele sfeer een kop koffie.
Op de kinderen wordt gelet door een stagiaire of een collega.
Van 15.00 uur tot 15.45 uur is het kenniscafé.

Ook als er zich geen ouders aanmelden, praat het team tijdens het kenniscafé over een onderwerp uit de
schoolontwikkeling. Het gaat daardoor altijd door.
Het eerste kenniscafé is dinsdagmiddag 2 februari.
Het thema is dan: Een onderneming? Wat is de school van plan?

Iedereen met belangstelling voor het kenniscafé kan zich aanmelden bij één van de juffen of via de mail
via info@waschooldp.nl. We hebben zin in de cafés en zijn benieuwd hoe dit zal gaan.

Onderneming
In 2016 starten we als school een onderneming. De eerste plannen zijn gesmeed, vandaag is de
werkgroep voor de eerste keer bij elkaar geweest. Uit groep 7 en 8 maken Indy, Kay, Marit en Milan
daar deel van uit. Zij werken samen met juf Bianca, juf Christel en juf Sandra. Later wordt het
ondernemend leren ook meer geschikt gemaakt voor de lagere groepen.
De eerste acties van de werkgroep zijn:
* Een presentatie over de Beleeftuin op de afsluitende dag van “Kern met Pit”, zaterdag 23 januari.
* Nadenken over de opening van de onderneming. Deze is vrijdag 19 februari om 16.30 uur.
* Meedoen aan de Burendag van het Oranjefonds op vrijdag 11 maart.
* Brainstormen over de gezamenlijke nieuwsbrief van Dorpsbelangen/Dorpsteam/School.

Jarigen

Behalve Sylvano zijn er de komende week geen jarigen in ons midden.

Bijbelse geschiedenis

Week 3: 18/01 - 22/01
Doe eens niet gewoon!
Matteüs 6:1-4,5-15, 19-24
Bij God gaat alles net anders dan je zou denken. Als je iets goeds doet voor andere mensen, moet je niet
om je heen kijken om te zien of iedereen wel weet hoe goed jij bent. Als je het in het verborgene doet,
ziet God het des te beter. Bij het bidden moet je niet zoveel mogelijk moeilijke woorden gebruiken; bid
gewoon om wat je nodig hebt. Maak je druk om een schat in de hemel. Doe eens niet gewoon!

Belangrijke data komende periode
Januari
Donderdag 21
Woensdag 27

Schoonmaakavond
Voorleesontbijt

Februari
Dinsdag 2
Woensdag 10
Dinsdag 16
Donderdag 18
Donderdag 18
Vrijdag 19

Maandopening Marjolein
Vergadering schoolkring
Ledenraad VPCBO
15.00 uur Verkeerscommissie
GMR-vergadering
Afsluiting thema’s, 16 -17 uur inloopmoment

Groep 1 en 2

Deze week zijn we dan toch met het voorleesproject begonnen. De kinderen hebben het boek: “Kleine
muis zoekt een huis” mee naar huis gekregen. We hopen dat u samen met uw kind zult genieten van het
samen lezen. Ook op school zijn we volop met het boek bezig. De werkjes zijn te bewonderen in de gang.
Deze week wordt de letter m herhaald. In groep 1 worden de cijfers t/m 6 nog een keer herhaald. In
groep 2 wordt het cijfer 15 aangeboden. Groep 2 is met het schrijven begonnen met “de kikkersprong.”
Het verhaal van de koning is verteld. We gaan verder met de vingeroefeningen en het werkblad.

Groep 3 en 4
Na bijna 3 weken ‘vakantie’ zijn we deze week weer vol goede moed aan het werk gegaan.
In groep 3 zijn we verder gegaan met kern 6, het verhaal gaat over dieren uit een ei. Hier hebben we ook
al over geknutseld, we mochten zelf verzinnen welk dier er uit ons ei kwam… Deze kern gaat veel over de
dubbele klanken zoals de ei, au, eu en de ui. De leesbladen hebben we voor de vakantie al meegegeven
naar huis, vergeet u niet het blad samen met uw kind te lezen?
In groep 4 zijn we met taal bijna aan het einde van het thema nodig. We hebben het gehad over een
voorwerp wat we niet kunnen missen, en hoe dit voorwerp eruit ziet en waar heb je het voor nodig.
Met rekenen hebben we blok 3 afgesloten met een toets, gelukkig wisten we nog heel veel, ondanks de
lange vakantie. De meeste kinderen hebben ook de tafel van 2 al opgezegd. Willen de kinderen die de
tafel nog niet hebben opgezegd, thuis nog even flink oefenen?

Groep 5 en 6

Woensdagochtend hebben Shannon en Bodyll hun presentatie gegeven over het thema:” Aarde in het
heelal”. Het was een goede presentatie. Jaley hield een boekbespreking. Ze had het goed voorbereid.
De klas gaf enkele tips en tops. Er zijn verschillende kinderen die graag het boek van Jaley willen lezen.
Met Nieuwsbegrip gaat het thema over de verhuizing van Dierenpark Emmen. Dit spreekt de kinderen
erg aan. De strategie is samenvatten en een vergelijkingsschema maken. Bij laatst genoemde zoeken de
leerlingen in de tekst naar informatie over het oude en nieuwe Dierenpark en vullen die in het schema in.
Met taal hebben we het onderwerp” Sport” afgesloten met een toets.

Ook met spelling sluiten we het blok af. Groep 5 moet een persoonsvorm, lidwoord en een bijvoeglijk
naamwoord herkennen. Groep 6 moet een zelfstandig naamwoord, lidwoord, voegwoord en een voltooid
deelwoord herkennen.
Het nieuwe thema met thematisch werken is “Water”. We hebben afgelopen maandag de start gemaakt.
De volgende onderdelen komen aanbod; Deltawerken, Watersnoodramp 1953, eb en vloed,
stormvloedkering, zeearm en waterstand. Sweja en Wilco zullen samen een presentatie maken over dit
onderwerp. Als u iemand weet die iets kan vertellen over de Watersnoodramp, laat het ons weten.
Er kunnen opa’s en oma’s of andere familieleden zijn die deze ramp hebben meegemaakt.

Groep 7 en 8

Na de roerige afgelopen week zijn we weer terug in het ritme.
Met spelling zijn we met een nieuw thema begonnen: Nederland. In dit thema komt de verscheidenheid
van streektalen aan de orde en typisch Nederlandse dingen. De woorden bij thema zijn: exporteren,
stemmen, het vaderland, nostalgisch, inpolderen, de klederkracht, opmerkelijk, emigreren etc.
We hebben vandaag de spellingtoets gedaan van blok 4. In de toets hebben de kinderen de woorden in de
tegenwoordige tijd geschreven, onderwerp, persoonsvorm, lijdend voorwerp, voorzetsels, telwoorden,
voltooide deelwoorden, hulpwerkwoorden gevonden en tenslotte het stoffelijk bijvoeglijk naamwoord.
Gisteren hebben we een waterles gehad van de waterzuivering in Coevorden. We hebben proefjes
gedaan, filmpjes gezien, informatie gekregen en ingevuld in het werkboekje. Als compliment kregen we
dat we zo goed konden samenwerken! Mooi om te horen! Volgende week donderdag gaan we daar ook een
bezoek aan brengen. Dit in het kader van het thema van wereldoriëntatie; water.
De afsluiting van dit project is het schrijven van een samenvatting.

Schoolvoetbaltoernooi

Wie wil ons trainen en coachen voor het schoolvoetbaltoernooi op 6 april?

Nieuwsbrief 21 verschijnt
donderdag 21 januari

Nieuws van anderen

Beste Allemaal,
We willen de gymvereniging DIO Dalerpeel graag voor ons dorp behouden,
daarom zijn we ook dringend op zoek naar nieuwe leden.

Sportieve jongens en meisjes kunnen iedere maandag in de Sporthal
van het MFA 't Spectrum aan de Oranjestraat te Dalerpeel gymnastieken.
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 van harte 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.
Wil je toch wat meer informatie, kun je contact opnemen met Alice Benjamins, telf: (0524) 571584

