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

Agenda
Vrijdag 4 september
Dinsdag 8 september
Donderdag 10 september
Vrijdag 11 september
Maandag 14 september
Dinsdag 15 september
Donderdag 17 september

Peutergym (9.00-10.00 uur)
Kinderraad
GMR (is verzet)
de open dag van het hummelhoes gaat niet door
Ledenraad
Schoolkring
Klassekids + nieuwsbrief

Kind op Maandag
Wat is jouw plek? Exodus 1 en 2: 1-25 De Israëlieten zijn slaven in Egypte. Mozes wordt geboren in een
Israëlitisch gezin, maar groeit op in het paleis. Later gaat hij naar het land Midjan. Wat is zijn plek?
Ik zal er zijn Exodus 3: 1-12, 4: 1-17 en 5: 1-9 God stuurt Mozes naar de farao om te vertellen dat hij het volk
Israël moet laten gaan. Mozes ziet allerlei bezwaren, maar God zegt: Ik ga met je mee. Ook Mozes’ broer Aäron
gaat mee naar Egypte.

Kooklessen
We zijn op zoek naar 1 of 2 ouders/dorpsgenoten die het leuk vinden om te koken en
interesse hebben om bijvoorbeeld 2x per jaar kooklessen voor kinderen aan te bieden in
het dorpshuis. Onze school doet mee aan een project ‘Gezond koken’ van de gemeente
Coevorden. Hiervoor zijn 6 kinderen uit gekozen om deel te nemen. De ouders zouden
vanaf 9 september een aantal keren mee kunnen lopen om te kijken of het iets voor hen
is. Bent u degene die we zoeken, of kent u iemand in Dalerpeel die van koken houdt?
Laat het ons weten!

Verjaardagen in september
16 september
20 september
22 september
26 september
28 september
28 september
30 september

Rick
Hailey
Ilse
Mila
Justin
Isaa
Emma

uit groep 7
uit groep 5
uit groep 7
uit groep 1
uit groep 2
uit groep 4
uit groep 8

Beleeftuin
Vorige week zijn we met een nieuwe groep 4 gestart in de Beleeftuin!
Elke dinsdagmiddag van 13.00-14.30 uur gaan we aan de slag in de tuin, ook ouders van de kinderen van
groep 4 mogen natuurlijjk een keer meehelpen of komen kijken wat er zoal groeit.
Ook zullen we zo nu en dan iets gaan koken van de oogst uit de tuin.
Ik had van een aantal supergrote courgettes een soepje gekookt en wie wilde, heeft het geproefd, daarna eerst
maar even gekeken wat de verwachtingen van de kinderen zijn en daarna een rondje door de tuin gemaakt en
de uien ge-oogst.
Afgelopen dinsdag hebben we nieuwe aardbeiplantjes gepoot en de zonnebloemen eruit gehaald,
de zaadjes gaan we gebruiken voor de vogels of om volgend jaar weer nieuwe zonnebloemen te laten groeien.
Door Corona heeft de vorige groep 4 helaas dit voorjaar niet veel in de tuin kunnen doen, maar ‘een aantal
mannen vh dorpsteam’ hebben de tuin netjes bijgehouden en dus is er wel van alles gegroeid:
Zonnebloemen, wortels, boerenkool, uien, aardbeien, boontjes, courgettes en reuzenpompoenen
Volgende week leggen we in elk lokaal een super-grote-pompoen, die zijn wél erg zwaar……….wie het gewicht
kan raden, wint de pompoen! Succes
Op de foto zie je de kinderen met hun nieuwe tuinklompen
Groetjes van groep 4 en juf Janny

Nieuws uit de groepen
Hummelhoes
Even voorstellen
Hallo allemaal,
Graag wil ik me via deze weg voorstellen even kort voorstellen.
Sinds de zomervakantie voorbij is kom ik het team van het Hummelhoes versterken.
Ik werk vast op donderdagochtend en vrijdagochtend. Ook zal ik vaste invalkracht zijn
op dagen dat er inval nodig is op het Hummelhoes.
Afgelopen 3 jaar heb ik in de kinderopvang gewerkt als peuterspeelzaal en BSO
leidster. Dit heb ik met veel plezier en liefde gedaan. Nu ga ik deze nieuwe uitdaging
aan bij het Hummelhoes. Daarnaast verricht ik nog taken voor Fiers als
onderwijsassistent op meerdere scholen in Coevorden.
Ik heb enorm veel zin om te beginnen en met veel plezier de kinderen en jullie te
ontmoeten!
Groetjes, Sharon Dijkstra.

Hallo allemaal!
Mijn naam is Maartje Even en ik ben de nieuwe stagiaire op de groep. Ik zit in mijn
laatste jaar van de opleiding Gespecialiseerd pedagogisch medewerker. Ik ben 21
jaar en woon in Steenwijksmoer. Sommige ouders zullen mij misschien al kennen of
herkennen van mijn vorige stage in groep 1 en 2 als onderwijsassistent die ik ook op
deze school gelopen heb. Ook werk ik bij de jumbo in Coevorden. Jullie zullen mij
zien op de woensdag, donderdag en vrijdag ochtend. Ik ben deze week met heel
veel plezier begonnen en ga er samen met de kids en de leiders er een leuk en
leerzaam jaar van maken😁
Vanaf de zomervakantie is de Peuterspeelzaal ipv 3 ochtenden, 4 ochtenden geopend, op dinsdag,
woensdag, donderdag en vrijdagochtend. Vanwege deze uitbreiding werkt op donderdag vrijdag onze nieuwe
collega Sharon Dijkstra bij het Hummelhoes en ook hebben we op woensdag t/m donderdag hulp van stagiaire
Maartje Even, ze zullen zichzelf even voorstellen:
We zijn gestart met 13 kinderen en daar komen binnenkort nog 2 jongens bij;
Kent u nog een peuter, dan is deze van harte welkom op één of meerdere ochtende.
De komende weken werken we aan het Piramide-thema : Eten en drinken,
in onze huishoek is een echte winkel geopend. We gebruiken de woordkaarten van Logo 3000 om zoveel
mogelijk woorden mbt het thema aan te leren.
Op vrijdag 4 september is er weer peutergym, van 09.00-10.00 uur, o.l.v. Nick Nannen.
Ook peuters die de psz niet bezoeken zijn welkom om mee te doen, wél graag even aanmelden dat je komt
via info@waschooldp.nl

Groep 1-2
We zijn gestart met het thema: ‘Piraten’. Waarbij het boek van Woeste Willem centraal staat. Voor de vakantie
hebben de kinderen dit boek ook mee naar huis gehad. Het is leuk om deze lekker veel te lezen. In de klas
hebben we met plaatjes de volgorde van het boek besproken. We hebben geleerd dat elk boek een begin en
een eind heeft.
In de klas hebben we zelf een schip geknutseld, met een roer en een heus kraaiennest. In het kraaiennest
kijken de kinderen door de verrekijker, op zoek naar andere piratenschepen. Ook maken de kinderen zelf
schatkaarten en gaan ze opzoek naar de schat.
Tijdens LOGO-tijd leren de kinderen nieuwe woorden. De nieuwe woorden van de afgelopen week zijn:
kapitein, matroos, piraat, dief, stelen, er genoeg van hebben, wegwezen, in de verte, verderop, vlakbij, kanten,
achterkant, voorkant en zijkant.
De kinderen hebben de w van Woeste Willem van geleerd. Op de letterkast staan voorwerpen die beginnen
met de w, zoals: wc-rol, wekker, wit en water. Als de kinderen thuis nog spullen tegenkomen met de w mogen
ze die meenemen voor op de letterkast.
Ook oefenen/herhalen we de getallen. De getallen 1 en 2 hebben we al geoefend.

Groep 3-4
Groep 3 en 4
In groep 3 zijn we na kern start, nu begonnen met kern 1. Hieronder zie je precies wat we gaan leren.

Met rekenen zijn
we
erg bezig met tellen tot 10.
Ook het herkennen van structuren in eierdozen, op vingers en op de dobbelsteen. Met schrijven proberen we
heel netjes tussen de lijntjes te schrijven. Maar we zijn er al wel achter, dat we dat niet te snel moeten doen,
want daar wordt het niet netter van 
In groep 4 leren we rekentabellen. Het voordeel daarvan is vooral heel veel oefening met kleine sommen,
maar ook handig rekenen. Met spelling herhalen we alle categorieen nog eens, zodat die er goed in komen.
We hebben het hakwoord, het speciaal hakwoord en het ziNGwoord gehad. Deze week zijn we bezig met
luCHTwoorden. De regel die daarbij hoort is, na een korte klank –CHT, behalve bij hij ligt, hij legt en hij zegt.
Toch is het soms nog heel lastig om er aan te denken dat na een korte klank –CHT komt!
Verder proberen we jullie zoveel mogelijk op de hoogte te houden via Klasbord.

Groep 5-6
Deze week is de landelijke verspillingsvrije week (1 tot en met 7 september). In deze week proberen we zo
weinig mogelijk voedsel te verspillen. Met begrijpend lezen hebben we veel woorden geleerd over dit
onderwerp, zoals THT-ten minste houdbaar tot, TGT- te gebruiken tot, bederven, verspillen en porties.
Juf had allerlei producten uit de winkel meegenomen die over de datum waren. De kinderen gingen kijken,
ruiken en proeven of het nog te eten was. Wat bleek? Eigenlijk kon je alles nog goed eten en drinken.
Volgende week krijgen de kinderen het werkblad mee naar huis. Misschien leuk om thuis ook eens te
bespreken.
Met rekenen oefent groep 5 de plus- en minsommen. Het eerste blok rekenen is veel herhaling van groep 4.
Ook het rekenen van groep 6 bestaat veel uit herhalen. We oefenen veel met de duizendjes.
Met taal is het thema: “Geheimen”. De kinderen hebben de woordenlijst al mee naar huis gekregen. Op vrijdag
11 september is de taaltoets.

Groep 7-8
De tijd vliegt voorbij en de derde schoolweek zit er al weer bijna op. Deze eerste weken hebben we naast
het maken van de lessen ook hard gewerkt aan de groepsbinding van de klas. Zo spelen we bijvoorbeeld
leuke spellen waarbij we elkaar beter leren kennen. Eén van die spellen is ‘vreemde vogels’. Iedereen
schrijft een leuk/grappig/interessant weetje van zichzelf op een papiertje en vervolgens gaan we raden
welk weetje bij welk kind (of leerkracht) hoort.
Dit jaar gaan we met een agenda werken en een aantekeningenschrift. Meester Roel heeft voor ieder kind
een agenda, schrift en mooie naamsticker geregeld die ze er zelf op mochten plakken. In het
aantekeningenschrift maken we aantekeningen tijdens de lessen. Op die manier oefenen we om dingen
samen te vatten en kunnen we belangrijke dingen terug vinden als we iets niet snappen in de les.
Verder was juf Inge in het begin van de week verkouden en kon daarom niet op school komen. De
kinderen van groep 7/8 konden wel naar school komen en kregen les van juf Inge via de Chromebooks.
Er werd erg goed meegedaan! Op deze manier konden alle lessen gewoon doorgaan. Hieronder een paar
foto’s:

