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Hallo kinderen en ouder(s)/verzorger(s) van de Willem Alexanderschool,
We hebben het volgende nieuws voor jullie verzameld.
Donderdag 31 maart geen nieuwsbrief
Omdat er vrijdag 25 maart, maandag 28 maart en dinsdag 29 maart i.v.m. Pasen geen les gegeven wordt,
komt er donderdag 31 maart geen nieuwsbrief uit. De volgende nieuwsbrief verschijnt donderdag 7 april.
Studiedag dinsdag 29 maart
Dinsdag 29 maart heeft het team een studiedag. De kinderen zijn deze dag vrij.Tijdens de studiedag
komen lopende zaken als portfolioleren, WA-at-Work en nascholing aan bod. Ook gaan we aan de slag met
het analyseren van de toetsgegevens op schoolniveau. De vraag is: Waar en op welke manier kunnen we
ons onderwijs aanscherpen? ’s Middags komt ‘Klassekids’ aan bod. Hiervoor hebben juf Alette en juf
Bianca twee studiedagen gevolgd. Klassekids gaat om positieve groepsvorming. De kernwoorden zijn
“Groei, succes en plezier”. Dit thema komt ook tijdens de informatieve ouderavond op maandag 25 april
aan bod.

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.
Kenniscafé donderdag 7 april gaat niet door
Het kenniscafé dat gepland was voor donderdag 7 april, gaat niet door. Het thema “Hoe stil moet het
zijn in de schoo?l” leek n.a.v. de open dagen van vorig jaar een goed thema te zijn, maar kwam nu
helemaal niet meer aan bod onder de bezoekende ouders. We gaan er vanuit dat vooral de coöperatieve
werkvormen steeds normaler worden. Kinderen werken meer samen, waardoor het onderwijs soms
onrustig over kan komen. Omdat de informatieve ouderavond ook al snel is, geven we dan alle actuele
informatie.

Schoolvoetbal woensdag 6 april
Woensdagmiddag 6 april is het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi. De jongens komen in actie in Dalerveen
en de meisjes in Dalen. In de bijlage zijn de precieze speeltijden te vinden.
De teams zijn inmiddels in training onder vakkundige leiding van ouders. Zij zullen ook helpen bij het
coachen en fluiten. Bedankt voor jullie inzet! We gaan er een geslaagde middag van maken.

NME-Project Bomen – afsluiting vrijdag 15 april om 11.30 uur

Afgelopen maandagmorgen is het NME (Natuur en Milieu Educatie)- project over bomen geopend.
Vrijdag 15 april om 11.30 uur is de gezamenlijke afsluiting in het Dorpshuis. Hiervoor worden
ouders/verzorgers en belangstellenden van harte uitgenodigd.

Opbrengst paasbrodenactie
De opbrengst van de paasbrodenactie is € 416,62. We realiseren ons dat de periode waarbinnen
verkocht moest worden kort was. Daardoor hebben sommige kinderen geen bestellijst ingevuld. Een
volgende keer zullen we de periode langer maken. Iedereen bedankt voor het verkopen en de hulp!
WA-at-WORK
Afgelopen dinsdag is de ‘opstartgroep’ van WA-at-WORK weer bij elkaar geweest.
De rest van dit schooljaar gaat de onderneming nog drie dingen doen:
 Het uitbrengen van een nieuwsbrief huis-aan-huis in Dalerpeel en Nieuwe Krim.
 Personeel gaat naar de Beleeftuin onder leiding van meester Bert en Bert Kleine.
 We gaan een badmintontoernooi met bijbehorende gezelligheid voor sportieve ouders, oudere
broers/zussen en/of dorpsgenoten organiseren!

“Coevorden gaat los”
In een andere bijlage bij deze nieuwsbrief is informatie te vinden over het gratis evenement “Coevorden
gaat los”. Dit is in het weekend van 15, 16 en 17 april achter de Swaneburg in Coevorden.

Jarigen

De komende periode zijn er drie meiden uit groep 6 jarig. Ze worden alle drie tien jaar. Dinsdag 29
maart is Dominique jarig. Zondag 3 april is een feestdag voor Fay en dinsdag 5 april is Anna jarig.
Van harte gefeliciteerd!

Bijbelse geschiedenis

Week 13: 29/03 - 01/04
Hij is het echt
Johannes 21:1-23
Vóór Pasen hoorden we over Petrus, de vriend van Jezus. Hij was erbij toen Jezus gevangen werd
genomen. Daarna werd het heel donker, maar op de derde dag zagen Petrus en de anderen het lege graf.
En nu? Gaat het verhaal nu nog verder? Deze week horen we hoe Petrus Jezus na Pasen terugziet. Hij is
het echt!
Week 14: 04/08 - 08/04
Wie staat op?
Handelingen 3:1-26
Het verhaal van Petrus en Jezus ging na Pasen nog verder. Deze week horen we een verhaal over Petrus
en Johannes die naar de tempel gaan. Ze komen een man tegen die niet kan lopen. Petrus denkt aan wat
er gebeurde als Jezus iemand die tegenkwam die ziek was. Zou het kunnen dat dat nog altijd verder
gaat?

Belangrijke data komende periode
Maart
Vrijdag 25
Maandag 28
Dinsdag 29

Goede vrijdag, iedereen vrij
Tweede paasdag, iedereen vrij
Studiedag team, alle kinderen vrij

April
Dinsdag 5
Woensdag 6
Donderdag 7
Donderdag 9
Maandag 11
Dinsdag 12
Vrijdag 15

Maandopening Marijke
Schoolvoetbal Dalen
Theoretisch verkeersexamen groep 7/8
Vergadering Activiteitencommissie
Vergadering Schoolkring
Studiemiddag, alle kinderen om 12.00 uur vrij
Afsluiting project “Bomen”, 11.30 uur Dorpshuis

Groep 1 en 2
In de kleutergroep zijn alle eieren en paasmandjes erg mooi geworden.
We hebben een opzegversje geleerd over een kuikentje. Spelenderwijs leren we zo rijmen.
De letter –ei- is aangeleerd en we hebben eieren gesorteerd. Ook hebben we walnoten gezocht die in de
klas verstopt lagen. Met een plattegrond van de klas in onze hand konden we ze vinden.
Volgende week starten we met het thema ‘Bomen’. Dit is het NME-project die dinsdag
is geopend. We beginnen woensdag 30 maart met een boswandeling. Zou u uw kind
oude kleren en laarzen aan willen doen? Het zou zo maar kunnen dat ze een beetje
vies of nat worden in het bos.
We zullen bosmateriaal gaan verzamelen, waar we in de klas mee aan het werk gaan,
zoals sorteren, meten en knutselen.
Groep 2 leert getal 19. Groep 1 gaat alle aangeleerde cijfers herhalen.
De letters worden herhaald.
En met schrijven zijn we nog bezig met de krul. We oefenen net zolang totdat we prachtige krullen
kunnen schrijven.

Groep 3 en 4
In groep 3 zijn we alweer begonnen aan kern 9 van Veilig leren lezen. Nieuw in deze kern is het lezen
van eenlettergrepige woorden met 3 medeklinkers vooraan of achteraan. Hierbij gaat het dan over
woorden zoals worst en straat. Ook zetten we een nieuwe stap in de leesontwikkeling. Meer en meer
verschuift de aandacht naar het lezen van tweelettergrepige woorden. Het is dan ook belangrijk dat
kinderen nu de eenlettergrepige woorden niet meer spellend lezen maar vloeiend in 1 keer. Verder
blijft de woordenschat belangrijk, we leren steeds meer woorden, hierdoor zullen we ook steeds
makkelijker kunnen lezen en begrijpen wat we gelezen hebben. De woordlijsten zijn weer mee naar
huis om te oefenen.
In groep 4 zijn we ons taalhoofdstuk over slapen aan het afronden. De kinderen hebben nu geleerd
dat er verschillende soorten bedden zijn, ook hebben ze synoniemen geleerd voor het woord slapen,

zoals maffen en knikkebollen. Ze hebben geoefend in het samenstellen van woorden en hebben kennis
gemaakt met uitdrukkingen die te maken hebben met slapen, zoals een uiltje knappen.
We wensen iedereen fijne paasdagen!

Groep 5 en 6

Met veel plezier hebben we dinsdag het slotfeest gevierd van het Leesvirus project. In de Bibliotheek in
Coevorden waren bij alle Leesvirusboeken activiteiten bedacht die de kinderen konden gaan doen. Er was
zelf een echte goochelaar die de kinderen een trucje leerde! Het “Ren je rot” spel, waarbij je
boekvragen moest beantwoorden, werd door onze klas gewonnen! We willen de ouders bedanken die
gereden hebben.
Spelling:
In groep 5 en 6 zijn we bezig met het opfrissen van kennis. In groep 5 herhalen we het politiewoord,
komma-s-woord, centwoord, hulpwerkwoord en voltooid deelwoord. Groep 6 herhaalt het kilowoord,
taxiwoord, routewoord en tegenwoordige tijd stam +t.
Taal:
Met het thema geld leerden we deze week weer nieuwe woorden: vrijgevig, blut, krenterig, rondkomen,
opzijleggen, het budget en gierig. In de volgende les leren de kinderen de betekenis van uitdrukkingen.
Bijvoorbeeld: “Zwemmen in het geld”.

Groep 7 en 8

Dinsdag hebben we bezoek gehad van de Drentse Veurlezers. We hebben o.a. het verhaal gehoord van de
reuzen Ellert en Brammert. We zaten allemaal ingespannen te luisteren. Dinsdagmiddag hebben we de
laatste les gehad van Vet, cool en gezond. Dat waren leuke en leerzame lessen.
Met spelling leren we de komende periode het trottoir-woord en we leren het persoonlijk
voornaamwoord.
Met rekenen zijn we in groep 8 bezig met de Romeinse cijfers en in groep 7 besteden we veel aandacht
aan het gelijknamig maken van breuken en het vereenvoudigen.
Woensdag 6 april is het schoolvoetbal. De meisjes voetballen in Dalen en de jongens in Dalerveen. Wie
kan er rijden.?
We zijn al voorzichtig begonnen met de musical. De rollen zijn al verdeeld en de kinderen hebben het
script mee om thuis te oefenen. Wie van de ouders zou het leuk vinden om met ons in de werkgroep
Musical te zitten?

Nieuwsbrief 29 verschijnt
donderdag 7 april

