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

Agenda
Donderdag 12 november
Vrijdag13 november
Dinsdag 17 november
Woensdag 25 november
Donderdag 26 november
Vrijdag 4 december
Dinsdag 8 december
Donderdag 10 december

Groep 5/6 project: Mobiel in de hand? Fiets aan de kant!
Geen gym. De zaal kan niet worden gebruikt.
Lootjes trekken (Sint) groep 5 t/m 8
Oudercommissie peuterspeelzaal
Klassekids + nieuwsbrief
Sinterklaasfeest (gr 5-8 om 14.30 uur vrij)
Kinderraad
Nieuwsbrief + Klassekids

Kind op Maandag
Zo vergeet je het niet
Jozua is de nieuwe leider van Israël. Hij leidt het volk door de Jordaan, de grens met het beloofde land. Er
worden twaalf stenen neergezet als blijvende herinnering aan wat er gebeurd is.
Vriend en vijand
Jozua komt een man met een zwaard tegen. ‘Hoor je bij ons of bij de vijand?’ vraagt hij. De man vertelt dat hij
de aanvoerder is van het leger van de Heer. Met de priesters voorop dragen de Israëlieten de ark met de
verbondstekst rond de stad Jericho. Op de zevende dag storten de muren in. Rachab, die de Israëlieten eerder
geholpen heeft, wordt gespaard.

Verjaardagen in de maand november
4 november
10 november
15 november
18 november
27 november

Taylor
Zoё
Dani
Liz
Marit

uit groep 5
uit groep 6
uit groep 3
uit groep 7
Hummelhoes

Van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag!

Schoolfruit
De eerste levering van het schoolfruit hebben we deze week
ontvangen. Enthousiaste ouders snijden het fruit, zodat iedere
groep het makkelijk kan verdelen. Bedankt allemaal!
De fruitdagen zijn dinsdag, woensdag, donderdag. Op deze dagen hoeven de
kinderen geen fruit van huis mee. Deze week hebben de kinderen de keuze uit,
appels, bananen en kaki fruit. Er zit vast iets bij wat ze lekker (gaan) vinden!

Welkom
Vanaf maandag komt Esmee Valkenier bij ons in groep 5-6. Van harte welkom Esmee. We wensen jou en je
ouders een hele fijne tijd bij ons op school.

BSO
Beste ouder/verzorger,
Begin 2020 is er een behoefte peiling geweest vanuit CBS Willem-Alexander voor buitenschoolse opvang (BSO) in
Dalerpeel. Hieruit is gebleken, dat er een aantal gezinnen behoefte hebben aan buitenschoolse opvang. Mede door
kinderopvang wordt de leefbaarheid in een dorp behouden. Amfiera vindt daarom kwalitatieve kinderopvang in een dorp
-als Dalerpeel- ontzettend belangrijk. Wij hebben daarom besloten om vanaf medio januari 2021 te starten met een
nieuwe BSO locatie in het MFA.
Nieuwsgierig hoe wij de opvang voor jouw zoon of dochter kunnen regelen?
Neem dan (vrijblijvend) contact op met onze locatiemanager Melanie Dagelet of met de schooldirectrice Carolina Camies.
Melanie Dagelet
T: 085.2007125
M: 06.34140975
E: melaniedagelet@amfiera.nl
W: www.amfiera.nl

Nieuws van anderen
Infectieziekten in deze tijd van het jaar: Norovirus
Vrijwel ieder najaar zien we in Drenthe een toename van het norovirus. Het norovirus is een
zeer besmettelijk virus dat 'buikgriep' veroorzaakt (een ontsteking van het
maagdarmkanaal). De klachten kunnen zijn: braken, diarree, misselijkheid, koorts,
hoofdpijn, buikpijn of buikkramp. Het braken is vaak heftig en kan heel plotseling beginnen.
De tijd tussen besmet raken en ziek worden is 1 tot 3 dagen.
Kinderen met het norovirus? Advies
Indien er op een groep van het kindercentrum meerdere kinderen met buikgriep zijn moeten jullie dit aan de
GGD melden op basis van de wet (artikel 26 , Wet publieke gezondheid). Een verpleegkundige van team
infectieziekten brengt samen met jullie de situatie in kaart en zorgt voor een advies op maat.
Deze GGD Drenthe leaflet is bedoeld voor kindercentra, als praktisch hulpmiddel bij een uitbraak van buikgriep.

Goed om te weten
Het weren van kinderen is bij norovirus niet zinvol, omdat je in de praktijk vaak te laat bent om maatregelen te
kunnen nemen. Echter, zieke kinderen horen bij voorkeur thuis en zijn het meest besmettelijk voor anderen op
het moment dat zij braken en/of diarree hebben.
Zie voor de algemene hygiëne-adviezen: Hygiënerichtlijn voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en
buitenschoolse opvang.

