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Hallo kinderen en ouder(s)/verzorger(s) van de Willem Alexanderschool,
Schoolreis

Dinsdag 31 mei gaan alle groepen op schoolreis. De kinderen van groep 1 t/m 4 gaan naar de Sprookjeshof
in Zuidlaren en de kinderen van groep 5 t/m 8 naar Wildlands in Emmen. De begeleiding is rond. Het is
schoolafspraak dat daarvoor ouders worden gevraagd die zich structureel inzetten voor de school.
Alle kinderen worden deze morgen om 8.45 uur op school verwacht. Kinderen van ouders waarvoor dit
niet uitkomt, zijn ook om 8.30 uur van harte welkom.
Met elkaar zwaaien we de kinderen van groep 1 t/m 4 uit. Zij vertrekken om 9.00 uur naar Zuidlaren.
Zij zijn om 16.00 uur weer terug bij school.
De kinderen van groep 5 t/m 8 vertrekken om 9.15 uur vanaf school. Zij zijn om 16.45 uur weer terug.
Alle kinderen krijgen patat, een snack en iets te drinken. Ze mogen zelf iets lekkers meenemen en extra
drinken.
De kinderen nemen geen geld mee op schoolreis.
Juf Sandra (06-10454642) en Juf Marjolein zijn dinsdag 31 mei op school. Bij calamiteiten zijn zij altijd
bereikbaar.
Allemaal alvast een goede (school)reis!

Nieuwe leden Schoolkring

Aan het einde van dit schooljaar ontstaan er twee vacatures in de schoolkring. De schoolkring is de
klankbordgroep van ouders die zes keer per schooljaar ‘s avonds vergadert over het reilen en zeilen
van de school. De schoolontwikkeling komt aan bod, maar ook signalen van ouders en team kunnen hier
besproken worden. Wie belangstelling heeft, kan meer informatie krijgen één van de leden van de
schoolkring. Aanmelden graag bij Sandra.

Samenwerking Dorpswinkel

De samenwerking tussen de Dorpswinkel en de school gaat verder! Komende dinsdag start de volgende
ronde waarin kinderen van groep 4 t/m 8 rekenopdrachten uitvoeren in en bij de Dorpswinkel. De
vrijwilliger helpt hen daarbij. Het gaat om rekenopdrachten uit de methode. De leerkrachten hebben
daarvoor speciale opdrachtkaarten gemaakt. De kinderen vinden het heel leuk om hiervoor naar de
Dorpswinkel te gaan. Het is leren in de praktijk!

Beleeftuin

Dinsdag 24 mei mogen de volgende kinderen naar de Beleeftuin. Neem je laarzen mee!
Groep 1/2
Keano
Milo
Charley
Denise

Groep 3/4
Ilse
Cheyenne
Floor
Yvonne

Groep 5/6
Milan
Stan

Groep 7/8
Meike
Ilse

Vooraankondiging:Badmintontoernooi vrijdag 10 juni
Vrijdag 10 juni organiseert
WA-at-WORK
een badmintontoernooi.
Het toernooi is voor deelnemers vanaf 15 jaar in de gymzaal.
Het duurt zo van 16.00 uur tot 18.00 uur
en er is ook gezelligheid bij
voor iedereen die niet mee doet!
Verder informatie volgt snel,
maar ga vast in training
en houd de datum vrij!

Bijbelse geschiedenis

Week 21: 23/05 - 27/05
Een gevaarlijk geheim
Ester 2,3
Ester wordt de nieuwe koningin. Ze vertelt niet dat ze joods is. Haar oom Mordechai verijdelt een
aanslag op koning Ahasveros. Minister Haman wil dat iedereen voor hem buigt. Als Mordechai dat niet
doet, wordt Haman zo boos dat hij alle joden wil laten doden.

Jarigen

Vrijdag 20 mei is Chloé uit groep 4 jarig. Zij wordt 8 jaar. Zondag 22 mei is Tjarda uit groep 7 jarig.
Zij wordt 11 jaar. Van harte gefeliciteerd!

Belangrijke data komende periode
Mei
Vrijdag 20
Dinsdag 24 t/m vrijdag 27
Dinsdag 31

Dalerpeel schoon door groep 7/8
Avond4daagse
Schoolreis

Juni
Woensdag 1
Woensdag 1
Donderdag 2
Donderdag 2
Maandag 6 juni
Dinsdag 7 juni
Woensdag 8 juni

Afsluiting thema’s 12.00 uur Dorpshuis
GMR-vergadering
Typefout op kalender: Geen vrije dag
Vergadering activiteitencommissie
Vrije dag
Vrije dag
Vrije dag

Groep 1 en 2

We zijn druk in de weer met het thema ‘Verkeer’.
De kinderen kennen al veel nieuwe woorden. Ook weten ze nu dat een driehoekig verkeersbord een ‘pasop’ bord is en een rond verkeersbord een ‘ik-mag-hier-niet’ bord. Ze weten er al heel wat van.
Deze week zijn we begonnen met de Cito-toetsen. We zullen daarom bij mooi weer op woensdag buiten te
vinden zijn in plaats van in de gymzaal, zodat er een van de juffen kan toetsen.
Sinds vorige week komt Dion Strijker, het broertje van Nash, elke donderdagochtend kennismaken bij
ons in de groep. Wij vinden dat heel gezellig en Dion volgens ons ook.
We blijven de getallen en letters herhalen.
De letter –w- is aangeleerd met de letterbij uit het leeskastje. Volgende week gaan we de letter
herhalen met ‘de letterkast’. De kinderen mogen dan voorwerpen zoeken die met de letter –w- beginnen.
Deze komen dan op de kast (de letterkast) te staan. We schrijven er dan ook woorden bij zodat het
zichtbaar is voor de kinderen. Met schrijven herhalen we ‘de kronkel’.

Groep 3 en 4

op dinsdag zijn we weer begonnen met de lessen, na een heerlijk lang weekend.
We werken ook deze week verder aan het thema verkeer. Ook beginnen we met de cito toetsen. We
zeggen altijd tegen de kinderen dat we kijken, wat de kinderen al heel goed kennen en kunnen.
In groep 3 zijn we met rekenen aan het herhalen, de werkbladen gaan over handig tellen en de telrij
invullen. Met veilig leren lezen zijn we druk aan het oefenen met lezen. We proberen een woord in 1 keer
te lezen en niet meer spellend. Door flink te oefenen zien we dat het steeds makkelijker gaat.
In groep 4 zijn we met taal aan het herhalen. Wat is ook alweer een werkwoord? En een lidwoord? En een
zelfstandig naamwoord?
Met rekenen zijn bezig met het maken van rekenverhaaltjes. Bijvoorbeeld: vader is 41 jaar en moeder is
36 jaar. Welke som kun je nu maken?

Groep 5 en 6
Dinsdagmorgen zijn we naar Schoonoord geweest. Daar stond de archeoloog op ons te wachten. Hij nam
ons mee het bos in en liet ons verschillende dingen zien. Hij heeft ons verteld over de IJstijd en wat je
van die tijd nog in de grond kan vinden. Zo zagen we de grafheuvels en een Celtic Field. Het was heel
boeiend. We mochten ook nog even in het Hunebed. Dat was best spannend, want er zaten ook
vleermuizen. De kinderen maakten tijdens deze tocht kennis met een combinatie van geschiedenis,
archeologie, geologie en natuur.We willen de ouders bedanken die deze ochtend zijn mee gegaan!
Topo: de oefenbladen van de provincie Gelderland gaan vandaag mee naar huis. De toets is op donderdag
2 juni. De kinderen krijgen een week extra om te leren i.v.m. de Wandel4daagse.
Groep 6 leert met spelling het “Lollywoord”. Dit zijn woorden met de Griekse y waar je de ie, de i of de j
hoort. Regel: lollywoord. Ik schrijf de Griekse y. Voorbeelden: puppy, gymleraar, teddybeer en dynamo.
Groep 5 herhaalt het voorvoegsel. Dit zijn de be, ge en ver woorden. Je hoort de u, maar schrijft de e.
Nieuw zijn de woorden als tevreden, skelet en terecht. Deze woorden noemen we: net als voegwoorden.

Groep 7 en 8
Zwerfvuil-actie
A.s. vrijdag gaat groep 7/8 het dorp in om zwerfvuil te verzamelen. Bert Kleine verzorgd prikstokken en
toebehoren. Samen met een viertal vrijwilligers gaan we Dalerpeel in om het dorp te ontdoen van
zwerfvuil. We maken het weer spik en span.
Huiswerk
Vanaf nu gaat het huiswerk elke woensdag mee en het is de bedoeling dat het ook op de woensdag weer
wordt ingeleverd. Gisteren is de samenvatting meegegaan van het thema: 2e Wereld Oorlog. De toets is
op 13 juni. Denk ook aan het inleveren van het werkstuk op 24 mei.
Musical
Op 29 juni gaan we met groep 7/8 de musical opvoeren. We zijn nog op zoek naar een kapster die deze
dag de coupes zou willen verzorgen van onze spelers. Wie kent iemand die dat zou willen?
Typeworld
Inmiddels zijn we al aangekomen bij eiland 10. Wilt u als ouder ook thuis even meekijken zodat we
allemaal tegelijk het diploma kunnen behalen? Bij het bespreken van moeilijkheden verneem ik van de
kinderen zelf dat er toch telkens te weinig thuis wordt geoefend. Groep 8 geeft ook tips omdat zij vorig
jaar allen het diploma hebben behaald. Bespreek ook deze dingen thuis en probeer zo weer goed bij te
spijkeren. We gaan er op school ook even extra mee aan de slag zodat we in de laatste schoolweek
allemaal ons diploma in ontvangst kunnen nemen.

Nieuwsbrief 34 verschijnt
donderdag 26 mei

