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

Agenda
Dinsdag 6 oktober
Vertel-en rapportgesprekken
Donderdag 8 oktober
Vertel-en rapportgesprekken
Maandag 12 oktober t/m vrijdag 16 oktober Herfstvakantie
Maandag 19 oktober
Project Paddenstoelen
Dinsdag 20 oktober
Luizencontrole
Donderdag 22 oktober
Klassekids + nieuwsbrief

Kind op Maandag
Dat kun je niet maken.
Mozes gaat de berg op, waar hij praat met de Eeuwige. Intussen maken de Israëlieten een gouden kalf dat ze
aanbidden als een god. Maar God kun je niet zelf maken. Als Mozes terugkomt, gooit hij de stenen tafelen
kapot: zó kwaad is hij. Ligt het verbond nu letterlijk en figuurlijk in scherven? En is het nog weer goed te
maken?

Verlof en luxeverzuim
In de periode van de herfst-en kerstvakantie komen we als school vaak in aanraking met de vraag of we verlof
willen verlenen buiten de vakanties om. Maar hoe zit het met het verlenen van verlof? En hoe zit het met
luxeverzuim?
Scholen zijn verplicht om een vermoeden van luxeverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Het gebeurt
met regelmaat dat kinderen ziek worden gemeld, maar dat er in werkelijkheid sprake is van luxeverzuim. Met
het streng aanpakken van luxeverzuim geeft de leerplicht een duidelijk signaal af aan ouders, leerlingen en
scholen. Kinderen hebben recht op goed onderwijs, maar zij en hun ouders zijn verantwoordelijk voor het feit
dat ze hier ook daadwerkelijk aan deelnemen. Verzuim op de basisschool blijkt vaak een voorbode van
spijbelen en schooluitval in het vervolgonderwijs.
Na een melding neemt de leerplichtambtenaar contact op met de ouders voor een verhoor. Indien er geen
sprake is van gewichtige omstandigheden of een medische verklaring, wordt er een proces verbaal opgemaakt.
Dit wordt opgestuurd naar het Openbaar Ministerie. De officier van Justitie bepaalt hoe het proces-verbaal
wordt afgedaan. Vaak wordt er een boete opgelegd. De Officier van Justitie bepaalt de hoogte van de boete.
Deze kan hoop oplopen wanneer er vaker sprake is geweest van ongeoorloofd (of luxe)verzuim.

Wanneer is verlof wel mogelijk?
Verlof is mogelijk in de volgende situaties:
- Verhuizing;
- Huwelijk van familielid (t/m de derde graad);
- Bij ernstige levensbedreigende ziekte zonder uitzicht op herstel van familie of aanverwanten;
- Bij overlijden van een familie of aanverwanten;
- Bij een ambts- of huwelijksjubileum;
Er wordt geen verlof gegeven voor:
- Familiebezoek in het buitenland
- Goedkope tickets in het laagseizoen;
- Vakantiespreiding;
- Omdat een ander kind uit het gezin ook vrij is;
- Eerder vertrek of latere terugkomst i.v.m. verkeersdrukte;
- Verre reis of wereldreis
Doet u uzelf en ons een plezier en houdt rekening met deze regels bij het aanvragen van verlof. Alvast bedankt.

Willem-Alexanderschool en Facebook
Regelmatig zetten we als school leuke foto’s van activiteiten op Facebook. Soms sturen mensen via Messenger
een bericht naar de school. Messenger wordt door ons echter niet gelezen. Heeft u een persoonlijk bericht, of
een vraag bel of mail de school dan rechtstreeks. (mailadres: info@waschooldp.nl). Op die manier kunnen wij ook
tijdig op uw bericht reageren. Alvast bedankt.

PAD
Je mag alles denken
Je mag alles voelen
Je mag alles willen
Je mag niet alles doen
Je mag niet alles zeggen

Ieder kind is uniek. Door het geven van complimenten aan elkaar en zichzelf staan kinderen op een positieve
manier in de belangstelling. Met PAD werken we aan goed gedrag in de klas. Kinderen die zelfvertrouwen
hebben en zich op school prettig voelen, zullen vaak gemotiveerder zijn en met meer doorzettingsvermogen
willen leren.
We leren de kinderen dat er een ‘nadenkmoment’ is bij moeilijke situaties. Om na te kunnen denken moet je
eerst rustig worden. Het hulpmiddel dat we daarbij gebruiken is de schildpad. Kinderen leren rustig na te
denken en hun eigen problemen op te lossen. Ze leren over hun gevoelens te praten met anderen. Maar ook
meer inzicht te krijgen in hun eigen gevoelens en kunnen anderen en zichzelf beter begrijpen.
Je boos voelen is oke, maar over de manier waarop je je boos zijn uit moet je goed over nadenken.
Dit alles wordt visueel gemaakt voor de kinderen door het gebruik van de kleuren rood, oranje, groen.
Rood is ‘STOP!’, Oranje is ‘Wat is er en wat kan ik eraan doen?’ En groen is ‘Probeer het uit’. In de klas en ook
op het plein kun je deze ‘pad’ plek terugvinden.
Zo leren kinderen welke oplossingen er te verzinnen zijn, hoe zij de ‘beste’ oplossing kiezen en hoe ze die
vervolgens kunnen toepassen.
Ronald Koops heeft deze prachtige schildpad voor ons op het plein gemaakt. Nogmaals Bedankt, hij is prachtig
geworden.

Traktaties
In deze tijd van Corona geldt dat er alleen uit de winkel verpakte traktaties uitgedeeld mogen worden.

Denktank
Het Jongerenwerk organiseert in vakanties en op woensdagmiddagen leuke pleinspellen, voetbaltoernooien of
andere activiteiten voor de kinderen. Om kinderen enthousiast en betrokken te houden hebben we een aantal
kinderen gevraagd om deel te nemen aan een ‘Denktank’. Deze ‘Denktank’ komt op donderdagmorgen een
klein half uurtje bij elkaar om samen allerlei leuke ideeën te bedenken, plannen te maken en uit te voeren. In de
1ste ‘Denktank’ zitten: Ryan, Dani, Sanne en Ilse. De eerste activiteit die deze kinderen samen hebben bedacht
is ‘Freerunning’. Samen met Patrick Ridderbos (Jongerenwerker) organiseren zij zelf deze leuke activiteit. Aan
het eind van de nieuwsbrief vindt u de flyer met meer informatie over deze activiteit.

Kinderboekenweek En toen…
Vandaag is de Kinderboekenweek van start gegaan! Tijdens de Kinderboekenweek 2020 gaan we terug in de
tijd. Boeken brengen geschiedenis tot leven, waardoor de wereld van vroeger tastbaar wordt. Lees spannende
verhalen over ridders, verplaats je in oorlogstijd of kom van alles te weten over de Oudheid. Je hebt geen
tijdmachine nodig om andere tijden te ontdekken. Verken werelden uit het verleden door het lezen van boeken!
We hopen op een leuke en leerzame Kinderboekenweek waarbij de kinderen heel enthousiast worden om nog
meer boeken te gaan lezen.

Nieuws uit de groepen
Hummelhoes
Afgelopen week hebben wij thema eten & drinken afgesloten. Wij hebben het gehad over
rupsje nooitgenoeg. Rupsje nooitgenoeg at veel te veel en werd een vlinder. Deze week
hebben wij rustweek. In deze week besteden wij meer tijd aan Logo en doen wij leerzame
spelletjes. Na de deze week beginnen wij met thema herfst. Bij thema herfst hebben wij

het boek ‘de spin die het te druk had’ centraal staan. Wij starten met het maken van
een herfstwandeling. Wij gaan samen met elkaar kastanjes, eikels en bladeren
zoeken en bekijken. Dit kunnen wij ook weer gebruiken voor onze herfsttafel, maar
ook kunnen wij ermee knutselen.

Groep 1-2
We zijn alweer een aantal weken aan het werk met het thema: ‘Piraten’. Het thema leeft enorm bij de kinderen.
Geregeld wordt er door de klas geroepen: ‘Man overboord!’’, ‘Ai ai Kapitein’, ‘Wegwezen landrotten’.
Er gebeuren heel veel activiteiten rondom het thema, hieronder een aantal voorbeelden van de activiteiten om
een beeld te krijgen hoe dat er in de klas aan toe gaat:






De kinderen oefenen in de bouwhoek om zelf een schip te bouwen aan de hand van een bouwtekening
die we eerst samen maken.
In de huishoek komen er steeds meer activiteiten bij. Zo is er nu een anker met een boei erboven
gemaakt, zodat het schip stil kan blijven liggen. En een reddingsboei om de ‘man overboord’ te helpen.
De kinderen hebben hun eigen schatkist geknutseld met gouden munten van klei en een ketting van
gekleurde rietjes.
Een kind legt de vlieger van Frank (de vriend uit het boek van Woeste Willem) ergens neer en het
andere kind vertelt waar de vlieger ligt. Op, naast, rechts/links, voor of achter het huis.

De w van Woeste Willem zien de kinderen overal terugkomen. Sommige kinderen hebben een shirt aan met
een w, ze zien het in de liedjes op het bord terugkomen of op de dagritmekaartjes.
De nieuwe letter die we leren is de letter f van frank, dit is de vriend van Woeste Willem. In de klas hebben we
woorden bedacht waar je de f in hoort, dit was nog best lastig. De woorden die we bedacht hebben zijn:
flessen, feest, fee, fay, friet, fiets, frikandel, giraffe, foto.
De nieuwe woorden van de afgelopen weken zijn: cirkel, driehoek, vierkant, avond, middag, nacht, ochtend,
overdag, gelijk, verschil, misschien, zeker, vast, grijpen, iemand tegenhouden, storten, bom, geweer, kogel,
kanon, knallen, diploma, verdrinken, zwemles, haast hebben en opschieten.

Groep 3-4
Groep 3 is bezig met het afronden van kern 2. Met het afronden mag elk
kind aan juf laten horen hoe goed en hoe snel ze al kunnen lezen. Dit
oefenen we dagelijks op school en hopelijk oefenen jullie ook thuis
regelmatig. De kinderen zullen rond de kerst alle letters kennen en dus
kunnen lezen. Dit gaat gewoon heel snel en daarvoor is een beetje
herhaling en extra oefening niet verkeerd. Het lezen is toch de basis van
de hele basisschoolperiode.

Groep 4 heeft de plankwoorden geoefend deze week.
Volgende week komt het –eer –oor –eur woord aan de orde.
Dat zijn woorden als beer (vaak wordt er dan bir
geschreven), stoor en kleur.
Stiekem zijn we al naar het bos geweest om paddenstoelen
te zoeken en te bekijken. Over 2 weken begint onze
projectweek over paddenstoelen, maar dit pakken ze ons al
niet meer af. Het was heel leerzaam en leuk. De kinderen
kregen een zoekkaart en een spiegeltje mee en mochten in
groepjes op zoek naar paddenstoelen. We hebben echt wel
7 verschillende soorten gevonden samen. We moesten heel goed kijken naar de paddenstoel om te
bepalen wat voor paddenstoel het dan was.

Groep 5-6
De resultaten van de Cito toetsen zijn inmiddels bekend. Dinsdag en donderdag volgen de gesprekken. De
kinderen van groep 5 en 6 worden met de ouder verwacht. Ik kijk ernaar uit om elkaar weer te spreken.
Met taal zijn we begonnen met het thema: “Draaien”. We hebben gesproken over hoe de wereld eruit zou zien
zonder wielen. Wat zou er in de klas niet zijn als het wiel niet bestond? We krijgen ook lessen over
uitdrukkingen: het wiel opnieuw uitvinden, het loopt op rolletjes en iemand in de wielen rijden.
De woordenlijst is al meegegeven. De toets vindt plaats op donderdag 8 oktober.
Met de klas doen we 8 weken mee met “Raadgedicht”. Elke week is er digitaal een gedicht met een ontbrekend
woord. De kinderen moeten bedenken wat het ontbrekende woord kan zijn. We gaan dan stemmen en sturen
ons antwoord op. Vorige week hadden wij het goede woord geraden! Je komt dan met de school op de Erelijst!
De kinderen zijn erg enthousiast. Ook gaan we zelf gedichten schrijven.
Uit de toetsresultaten is gebleken dat de tafelsommen
nog niet voldoende worden beheerst. Dus gaan we
hiermee aan de slag. Vrijdag moeten alle kinderen de
tafel van 6 (opnieuw) kennen. We doen veel spelletjes
en oefeningen in de klas. Dus dat moet gaan lukken!
Gymnastiek: de gymkleding en schoenen moeten weer
mee naar school. Bij slecht weer worden de lessen
binnen gegeven.

Groep 7-8
We gaan de komende periode spreekbeurten geven over onszelf. De voorbereidingen zijn al in volle gang!
Tijdens deze spreekbeurt vertelt iedereen iets over zichzelf, zodat we elkaar beter leren kennen. We vertellen
onder andere iets waar we trots op zijn, wat we later willen worden en wat onze grootste blunder is.
Groep 7/8 heeft een expositie gemaakt in de stijl van kunstenaar Keith Haring. We hebben ons eerst verdiept in
zijn werk en hebben daarna grote kunstwerken gemaakt. Wat was het leuk om aan dit project te werken en de
resultaten mogen er ook zijn!

In de klas hebben we de laatste tijd veel gewerkt met software op de Chromebooks. We oefenen dan vooral via
Rekentuin en Taalzee. De kinderen kiezen zelf uit aan welke leerdoelen ze willen werken en maken dan
opdrachten die hierbij horen. Zo werkt het ene kind aan breuken en de ander oefent bijvoorbeeld de tafel van
12. De opdrachten worden automatisch aangepast aan het niveau van de kinderen, dus dat is ideaal! Deze
software kan ook thuis gebruikt worden. Er zijn nog een aantal kinderen die nog niet alle tafels beheersen, dus
dan kan dat via Rekentuin ook nog thuis extra geoefend worden.
Vandaag is de kinderboekenweek begonnen. Tijdens de nieuwsbegrip les hebben we geleerd hoe belangrijk
het is om goed te leren lezen! In onze groep helpen de kinderen elkaar om leuke boeken uit te kiezen. We
vertellen over leuke boeken die we gelezen hebben, zodat iemand anders dat boek misschien wil lezen. We
hebben pamfletten gemaakt speciaal voor de kinderboekenweek en deze hangen in de bibliotheek, de gang en
in groep ¾.

Verder hebben we nog meegedaan aan een pompoenenwedstrijd dat
georganiseerd werd door kinderen uit groep 4. We kregen een
pompoen en iedereen mocht raden hoe zwaar die was. Het was een
flinke pompoen en Sanne Noorland heeft het gewicht precies kunnen
raden: 9,99 kilo! Als prijs mocht ze de pompoen meenemen naar huis.

Nieuws van anderen
Icare- Home start
Home-Start kan ingezet worden bij lichte ondersteuningsvragen bijvoorbeeld als ouders vastlopen met het
huiswerk van de kinderen, de aanpak van een beginnende puber of integreren in de NL maatschappij met alles
wat daarbij komt kijken. In onderstaande link wordt uitgelegd dat opvoeden veel stress kan opleveren. In de
bijlage een flyer met extra informatie.
https://www.pharos.nl/coronavirus/stress-en-opvoeden/

BADMINTON

DE SPORT VOOR IEDEREEN
Doe mee met de snelste en
coolste sport van Dalen! Elke
dinsdag in sporthal “t Grootveld in
Dalen kun je badminton spelen van
19.00 tot 20.00 uur!
Je mag drie keer gratis meedoen
voordat je besluit lid te worden.
Voor sportschoenen en kleding moet je zelf zorgen,
een racket hebben wij voor je te leen! Contributie bedraagt
€65,= per seizoen. Een seizoen loopt van september t/m juni.
Meer informatie,
bvdalen@hotmail.com
www.bvdalen.webs.com

