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

Voorleesontbijt woensdagmorgen 27 januari

Gisteren was het voorleesontbijt op school. Het prentenboek dat centraal staat is “We hebben er een
geitje bij”. Boer Harms kwam ons vertellen dat er in zijn stal een geitje geboren was. Daarom hebben we
allemaal beschuit met muisjes gehad bij het ontbijt.
Er is voorgelezen door ouders en bekenden uit het dorp die op een boerderij wonen en/of werken.
Bedankt daarvoor! Ook de moeders die geholpen hebben bij de organisatie, bedankt!

Kern met pit

Dalerpeel is Kern met Pit
Zaterdag 23 januari werd bekend dat Dalerpeel een Kern met Pit is.
Wat wij al lang wisten, werd bevestigd!
Indy, Kay, Marit en Milan gaven de eindpresentatie over de Beleeftuin.
Dorpsbelangen en de Willem-Alexanderschool kregen de titel van de
KNHM (Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij).
De kinderen namen ook het juryrapport en de bijbehorende cheque van
1000 euro in ontvangst. Het geld zal worden besteed aan onderhoud van de
Beleeftuin en het oprichten van de onderneming vanuit de school.

Ondernemer komt vertellen

Vanmorgen is vaderTalen op school geweest om in groep 5/6 en 7/8 over zijn onderneming te vertellen.
De school heeft hem daarvoor uitgenodigd, omdat wij ook met ‘ondernemend leren’ aan de slag gaan.
Gert heeft verteld hoe het is gekomen dat hij met de drukkerij begon, dat ondernemen hard werken
betekent en dat je verstand van zaken moet hebben. Kwaliteit leveren en een goede prijs is ook
belangrijk.

Het was een interessant verhaal. Wat een geluk dat hij etiketten drukt die op verpakkingen van koekjes
zitten… Daar kon dochter Emma uit groep 3 mooi van trakteren.
Bedankt voor het verhaal en de traktatie! En op de uitnodiging om in de drukkerij te komen kijken, gaan
wij zeker in. Wordt dit schooljaar vervolgd.

Windkracht 6

De afsluiting van het project was een succes. Het stond
ook in de krant van de week.
Het zou leuk zijn als er kinderen beginnen met
AMV/blokfluitles.
Het opgaveformulier is onderaan deze nieuwsbrief te
vinden.

Op herhaling! Kenniscafé: Dinsdagmiddag 3 februari

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.

Bedankt voor de schoonmaakhulp!
Vorige week donderdagavond was de eerste schoonmaakavond van dit jaar. Het bleek maar weer dat ‘vele
handen licht werk’ maken. Er was een flinke opkomst van ouders met kinderen in de groepen 2, 4, 6 en 8.
Bedankt voor jullie hulp.
Vriendelijk verzoek aan de ouders van kinderen uit de groepen 1, 3, 5 en 7 die op de eerste avond niet
zijn geweest om de schoonmaakavond op maandag 11 juli vrij te houden!

Herinnering ouderbijdrage per mail
De ouder(s)/verzorger(s) van kinderen waarvoor nog geen ouderbijdrage is betaald, krijgen een
persoonlijke herinnering per mail.

Jarigen

Vrijdag 29 januari zijn Stan uit groep 6 en Kay uit groep 4 jarig. Stan wordt 9 jaar en Kay 8. Zaterdag
30 januari is Sweja uit groep 6 jarig. Zij wordt 10 jaar. Woensdag 3 februari is Lorenzo uit groep 4 jarig.
Hij wordt 7 jaar. Van harte gefeliciteerd met jullie verjaardagen!

Bijbelse geschiedenis

Week 5: 01/02 - 05/02
Weet ik veel?
1 Koningen 3:1-15, 16-28. 4:21-34
Salomo mag aan God vragen wat hij maar wil. Hij kiest niet voor rijkdom, maar voor wijsheid. Dat hij
inderdaad een wijze koning is, blijkt als er twee vrouwen bij hem komen die ruzie maken om een kind.
Koning Salomo heeft een slim plan om te ontdekken wie de moeder van het kind is.

Belangrijke data komende periode
Februari
Dinsdag 2
Woensdag 10
Dinsdag 16
Donderdag 18
Donderdag 18
Vrijdag 19
Dinsdag 23
Donderdag 25
Vrijdag 26
Maandag 29 t/m vrijdag 4 maart

Maandopening Marjolein
Vergadering schoolkring
Ledenraad VPCBO
15.00 uur Verkeerscommissie
GMR-vergadering
Afsluiting thema’s, 16 -17 uur inloopmoment
Portfoliogesprekken
Portfoliogesprekken
Rapport/Porfoliomap mee naar huis
Voorjaarsvakantie

Groep 1 en 2
Woensdagmorgen hadden we het voorleesontbijt. Boer Harms kwam groot nieuws brengen. Er was
namelijk bij hem op de boerderij een jong geitje geboren. We konden hem zien op de foto op het
digibord. Hij trakteerde ons op beschuit met muisjes. We nemen maar aan dat het een jochie was, want
de muisjes waren blauw.
De moeder van Sanne de B. heeft voorgelezen over boer Boris. Dit was erg leuk. Bedankt
voorleesmoeder!

Vandaag komt er iemand van de bibliotheek om voor te lezen uit het boek: ‘We hebben er een geitje bij’.
Deze week hebben we geen thema. De kinderen mogen tijdens de werkles kiezen wat ze willen doen. Ze
knutselen, verven of bouwen dat het een lieve lust is.
De letter –a- wordt herhaald en in groep 1 wordt getal 7 en in groep 2 getal 16 aangeboden.
Met schrijven gaan we verder met de kikkersprong.
Volgende week beginnen met een nieuw thema uit de methode Schatkist: Kikker is verliefd!

Groep 3 en 4
Wat was het een feestje vanmorgen bij het voorleesontbijt. We kregen groot nieuws te horen: er was
een geitje geboren en we zijn getrakteerd op beschuit met muisjes! Ook kwam de moeder van Jelco bij
ons voorlezen, we vonden het allemaal erg leuk.
In groep 3 hebben we kern 6 afgesloten door een toets en het lezen van woordjes. Gelukkig zijn er veel
kinderen naar huis gegaan met een diploma! Super goed gedaan!
We beginnen met kern 7 door het verhaal te lezen over Fleur en het schip van haar oom, hoe dat gaat is
nog een verrassing.
We leren het woord schip en ontdekken welke woorden we nog meer kunnen maken met sch.
We hebben de nieuwe woordlijsten al meegekregen om thuis dagelijks de woordjes te lezen.
In groep 4 zijn we begonnen met een nieuw thema: lekker
In de themafilm zien we Max die jarig is en wat lekkers heeft gevraagd voor zijn verjaardag. We hebben
het over woorden die over lekker gaan. Maar ook hebben we het over tegenstellingen: bijvoorbeeld;
smakelijk-onsmakelijk en fris-onfris.
In groep 4 zijn de kopieerbladen voor het lezen ook meegegeven naar huis, het is de bedoeling dat het
blad dagelijks gelezen gaat worden.

Groep 5 en 6
Gisteren kwam Barbara, de moeder van Wilco, voorlezen in de klas met het voorleesontbijt.
Ze heeft gelezen uit het boek:”Trubbel de trol”. Het boek komt uit het Leesvirusproject en zal door de
juf worden uitgelezen. Het was gezellig en het ontbijt was smakelijk!
Inmiddels hebben Milan en Anna hun boekbespreking gehouden. We maken een foto van de kinderen met
het boek. Deze foto komt in de portfolio map als bewijs. Vandaag zal Wilco een boek bespreken. De
kinderen vinden de zelfgemaakte quizvragen altijd erg leuk. Je moet daarom ook goed opletten tijdens
de presentatie, anders mis je de antwoorden.
Het thema “Water” wordt vandaag afgesloten met een toets. Na het maken van de toets geven Wilco en
Sweja nog een presentatie over dit onderwerp.
Het volgende project met thematisch werken is :”De Middeleeuwen”. Altijd een boeiend onderwerp.
De kinderen mogen melkpakken van 1 liter verzamelen. We gaan er iets van knutselen. Ook
schoenendozen zijn welkom.
Topografie: de kinderen zijn bezig met het kleuren en leren van de provincies en hoofdsteden van
Nederland. We gaan ook samen bekijken hoe je het beste topo kunt leren. Vrijdag krijgen ze het blad
mee naar huis om te oefenen. De toets zal op vrijdag 5 februari zijn.

Groep 7 en 8
De CITO toetsen hebben we gemaakt. De resultaten zullen we bespreken tijdens de 10-minutengesprekken. We pakken nu het gewone programma weer op. We zijn aan het afronden met rekenen, taal
en spelling. Binnenkort beginnen we met een nieuw blok, thema.
Het thema water hebben we afgerond met het schrijven van een samenvatting. We hebben de
samenvattingen van elkaar gelezen en elkaar twee tips en tops gegeven. Vervolgens hebben we dit
klassikaal besproken. Volgende week beginnen met de Gouden Eeuw. We nemen een kijkje in de tijd van
de VOC, kooplieden, het rijke Amsterdam, Rembrandt etc.
Planeet negen hebben we deze week over gelezen met Nieuwsbegrip. Het doel van deze les was: het
oefenen in het stellen van vragen. Dit is een belangrijke vaardigheid voor het leren.
Mike bedankt voor het geven van een leerzame en leuke judo-les. Prima voorbereiding!
De vader van Kay en Bradley gaan de jongens trainen voor het schoolvoetbal. De moeder van Meike de
meiden. De vader van Meike gaat fluiten. Als er nog ouders willen aansluiten van harte welkom, dan graag
even overleggen met de trainers. Alvast bedankt voor jullie tijd, inzet en enthousiasme.

Nieuwsbrief 29 verschijnt
donderdag 4 februari

Bericht van anderen
Vanuit de kerk
TOP2000 DIENST

Eind vorig jaar werd in veel kerken TOP2000 kerkdiensten gehouden. Inderdaad, met liedjes
uit de TOP2000! Liedjes uit het gewone dagelijkse leven passen soms heel goed in de kerk.
Denk maar aan Claudia de Brey (met ‘Mag ik dan bij jou’) of John Lennon (met ‘Imagine’).
Aanstaande zondag, op 31 januari, wordt in onze kerk in Dalerpeel zo’n dienst gehouden.
De dienst is voorbereid door de jongeren van de catechesegroep. Voorganger is Wollie van
der Scheer – van der Hoek. Organist is Janine Kroesen. De dienst begint om 10.00 uur.
VAN HARTE WELKOM!

Van Yokicoe

Hallo allemaal,
Een nieuw jaar met nieuwe lessen kinderyoga!
Op zaterdag 6 februari geef ik gratis een workshop kinderyoga!
Ga je mee op avontuur?! Samen met Pippi Langkous gaan we van Villa Kakelbont naar
Takkatoekaland.
We bewegen, doen yogaspelletjes en ontspannen door stil te zijn en uit te rusten in de tuin van Villa
Kakelbont. Ook geven we elkaar een massage over de kleding heen. Kom trek je pippi schoenen aan en
ga mee op dit avontuur!
Zaterdag 6 februari 13.30- 14.00
Centrum voor Ontwikkeling & Educatie,
Van Ewijcklaan 6, Coevorden
De cursus kinderyoga start op vrijdag 11 maart voor kinderen van 7-11 jaar.
Data:
11 en 18 maart, 1, 15, 22 en 29 april 2016
Tijd: van 15.30-16.30
Kosten:
De kosten voor de gehele cursus van 6 lessen bedraagt: €45,Groepsgrootte minimaal 4, maximaal 8 kinderen.
Opgave: via de mail info@yokicoe.nl of 06-11050789
Voor meer informatie neem een kijkje op de website www.yokicoe.nl
Hartelijke groet,
Ina Rozema

Hallo aanstormende muzikanten,
De Windkracht 6 lessen op school zijn nu bijna afgelopen. Jammer hè?
Na het eindoptreden op 19 januari zijn de lessen op school afgelopen, maar gelukkig mag je
verder gaan met het maken van muziek! Vanaf groep 4 mag je al muziek leren spelen bij de
gezamenlijke blokfluitgroep van de Breiberger Muzikanten/More Music!

Het samen muziek maken bij een vereniging is echt super leuk en leerzaam!
Als je graag verder wilt met het maken van muziek, geef je dan nu op voor AMV-les!
Vraag aan je ouders of ze het onderstaande opgaveformulier in vullen of laat je ouders
contact opnemen met een van de bestuursleden.
Wanneer je kiest om door te gaan met AMV-les begin je rond februari met blokfluitles,
deze wordt gegeven door docente Desiree Wanders.
Na een half jaar op de blokfluit de basis te hebben geleerd kan in overleg worden
overgestapt op een zelf gekozen instrument. Via zelfstandige gediplomeerde leraren krijgen
deze leerlingen een jaar individueel of in groepsverband les op het gekozen instrument.
In dit eerste jaar les kan in overleg ingestroomd worden bij ons leerlingenorkest More
Music; waarbij geleerd wordt om samen te spelen met andere leerlingen op verschillende
muziekinstrumenten.
Zodra het A diploma behaald is volgt de overstap naar de Breiberger Muzikanten, waarbij
verder gewerkt wordt aan het samenspelen in het volwaardig orkest. In bijzondere gevallen
kan in overleg tussen bestuur, dirigent en docent besloten worden om een leerling eerder of
later over te laten gaan naar een volgend orkest.
Kosten AMV-les: €4.50 per maand incl. bruikleen blokfluit
Lesdag: Dinsdagavond 18.30 uur in het Dorpshuis Dalerpeel
of in overleg op een ander moment
Verdere informatie kun je vinden op:
www.debreibergermuzikanten.nl debreibergermuzikanten@gmail.com
of neem contact op met:
Henriette Kroesen 0524 – 571449 Bert Alberts +49 172 7842955

--------------------------------------------------------Opgave formulier AMV-Les Breiberger Muzikanten

Naam………………………………………………Geboortedatum…………………..
Adres……………………………………………….…..Telefoonnummer….…………
E-mailadres……………………………………….
Datum………………………Handtekening ouders/verzorgers…………..…………..

