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Beste ouders / verzorgers,
We zijn het nieuwe schooljaar weer fris en fruitig begonnen. Fijn om alle kinderen weer te zien! Mooi om te
ervaren dat de meeste kinderen echt weer zin hebben om naar school te gaan, en met enthousiaste verhalen aan
hun nieuwe juf of meester het schooljaar starten. We hopen op een goed jaar met elkaar, waarin we ook weer op
een prettige manier met u als ouders mogen samenwerken.
Parro
Met ingang van dit schooljaar gaan we echt met de app “Parro” werken om te kunnen
communiceren met u als ouders. Deze app heeft u ook nodig om bijvoorbeeld zelf een tijd te
plannen voor uw 10-minutengesprek. Huishoudelijke mededelingen voor de groep, bijvoorbeeld
over thema’s, projecten, uitstapjes, vragen om ouderhulp, etc. worden straks ook uitsluitend via
deze app gedaan. Daarnaast zal de leerkracht af en toe een paar foto’s van bijzondere activiteiten
delen met de ouders van de groep. Het is dus echt belangrijk dat u de Parro-app downloadt, en dat u zichzelf
aanmeldt. Op uw emailadres krijgt u de code. Twijfelt u of we uw goede emailadres(sen) in Parnassys hebben
staan? Check dat even zelf in het ouderportaal (daar kunt u het wijzigen) of mail naar: administratie@pwa95.nl. In
een bijlage bij deze nieuwsbrief hebben we alle informatie over Parro nog even op een rijtje gezet. Dit blad staat
ook op onze website. Maar eerst: download Parro als u dit nog niet heeft gedaan, en log in!

Op uw tablet of telefoon:
Zoek op “Parro” in uw App- of Playstore
Op uw computer, laptop of Windows Phone: Ga naar: talk.parro.com

https://talk.parro.com

Informatieavond voor ouders - voor alle groepen
We hopen u allemaal te ontmoeten op de informatieavonden in de groepslokalen. Hier kunt u kennismaken
met de eventueel nieuwe groepsleerkrachten, u krijgt informatie over wat er in het betreffende leerjaar aan
bod komt, u ontmoet de andere ouders van de groep weer even, en er worden afspraken gemaakt. Ook krijgt u
weer een korte update over het gebruik van het ouderportaal van ParnasSys en over Parro. Op deze avond
kunt u terecht met algemene vragen. Voor vragen die specifiek over uw kind gaan, is deze avond niet bedoeld.
Daarvoor zijn de startgesprekken, die deze maand ook plaatsvinden. Wilt u proberen op tijd aanwezig te zijn in
het betreffende lokaal? De planning:

Dinsdag 4 september:
Donderdag 6 september:

19:00 – 20.00 uur:
groepen 1 en 2
groepen 5 en 6

20:00 – 20:15 uur:
koffie / thee op de gang
koffie / thee op de gang

20:15 – 21.15 uur:
groepen 3 en 4
groepen 7 en 8

Startgesprekken / 10-minutengesprekken
Op dinsdag 25 en donderdag 27 september zijn de 10-minutengesprekken waarmee we het
schooljaar starten. We willen álle ouders graag even spreken. Het is de bedoeling dat u het
tijdstip zelf gaat plannen via Parro. Omdat nog lang niet alle ouders op dit moment
gekoppeld zijn, kunt u dit nu nog niet doen. Op woensdag 12 september opent de
mogelijkheid voor ouders die meerdere kinderen op school hebben. Zij hebben de eerste keus, zodat ze
aansluitende gesprekken kunnen plannen. Let op: laat altijd 10 minuten open tussen twee gesprekken, zodat u
ruimte heeft om van het ene naar het andere lokaal te gaan. Op donderdag 13 september staat de planner
open voor alle ouders. Ouders die zelf niet plannen, krijgen van de leerkracht een uitnodiging voor een tijdstip.

Hoe gaat dat dan...
U krijgt een melding (pushbericht) dat er een nieuw agenda-item in Parro staat.
Wanneer u dit opent, ziet u de beschikbare tijdstippen. U klikt op het gewenste
tijdstip. De leerkracht weet dan wanneer u komt. Vergeet niet zelf het tijdstip in uw
eigen agenda te noteren! Vindt u het lastig? Vraag even hulp bij een andere ouder. Wat
we de kinderen altijd leren, vragen wij u nu ook: ‘help elkaar als iets niet lukt’.

Let op:
Plan zelf uw dag/tijd
voor het 10minutengesprek in de
Parro-app!
Lees hier hoe dat gaat.

We verwachten gescheiden ouders samen op het gesprek. Het is niet de bedoeling, en
ook niet mogelijk, dat u aparte gesprekken gaat plannen. Het is heel belangrijk dat u beiden dezelfde
informatie krijgt van de leerkracht. We gaan er vanuit dat u vooraf samen overlegt, dat één van u de planning
invult en vervolgens de ander informeert over het tijdstip. Het is niet de taak van een leerkracht om hierbij te
bemiddelen. Alleen in uitzonderlijke situaties kunt u een apart gesprek aanvragen. Dit verzoek kunt u,
onderbouwd met argumenten, bij de directie indienen. Die beoordeelt of u in aanmerking komt voor aparte
gesprekken met de leerkracht.
De mogelijkheid om zelf te plannen sluit op maandagochtend 17 september. Plannen kan t/m de 16e.
Het zou heel fijn zijn als u van te voren thuis vast nadenkt over een aantal vragen die u tijdens dit 10minutengesprek kunt verwachten van onze kant, zoals:
• Hoe heeft uw kind de eerste weken in de nieuwe groep ervaren?
• Zijn er bijzonderheden in de thuissituatie?
• Hoe denkt u dat wij uw kind het beste zouden kunnen begeleiden in de groep?
• Wat zijn de sterke kanten van uw kind, en hoe denkt u dat wij die kunnen benutten?
• Welke zaken zijn lastig voor uw kind, en hoe denkt u dat wij daar het beste mee om kunnen gaan?
• Wat verwacht u van ons dit schooljaar?
• Volgt u de vorderingen van uw kind via het ouderportaal?
In groep 1/2 krijgen de kinderen een vragenlijstje mee voor u, ter voorbereiding op het startgesprek. Het zou
fijn zijn als u dit thuis vast even kort invult, en het meeneemt naar het gesprek.
Schoolreisjes – hieronder alle informatie op een rij:
Groep 1/2
Dinsdag 11 september gaan de kleuters naar Pukkemuk in Dongen. Kosten: € 18,De kinderen kunnen ’s morgens net als anders in de klas gebracht worden tussen
8.20 en 8.30 uur. Daar verwachten we ook de begeleiders. Dan gaan we in groepjes
naar de bus. We willen om 8.45 uur vertrekken. Voor de kinderen is het leuk als u er
nog bent om ze uit te zwaaien. We hopen rond 14.30 uur weer terug te zijn bij
school. De kinderen mogen dan gelijk mee naar huis. De kinderen krijgen in Pukkemuk eten en drinken en
hoeven dus zelf niets mee te nemen. Het meenemen van eigen eten, drinken en snoep is in het park niet
toegestaan. We zullen foto’s maken en met u delen via Parro.
Groep 3 t/m 5
Donderdag 20 september gaan we naar Ouwehands Dierenpark in Rhenen. Kosten: € 24,50
De kinderen worden op de normale tijd op school verwacht. De bussen rijden rond 8.45 uur weg bij school. We
hopen rond 17.00 uur weer terug te zijn. Meenemen in een rugzak: een lunchpakketje met drinken (niet in
plaats daarvan geld voor een betaalde lunch, want dan moet het hele groepje wachten als er één in de rij
staat), extra flesje water en een tussendoortje, een jas of vest en regenkleding voor als de weersverwachting
daartoe aanleiding geeft. In de bus mag niet gedronken worden en papiertjes en andere rommel laten we daar
natuurlijk niet achter! De kinderen zijn in het kader van hun veiligheid en welbevinden de hele dag in een vast
groepje dat bij elkaar blijft onder begeleiding van een leerkracht of ouder.
Groep 6 t/m 8
Donderdag 20 september gaat de bovenbouw naar de Efteling in Kaatsheuvel. Kosten: € 24,50
De kinderen worden op de normale tijd op school verwacht. We vertrekken tegen 9.00 uur en verwachten rond
18.00 uur weer terug te zijn. Voor de rest geldt dezelfde informatie als bij groep 3 t/m 5.

Veel ouders hebben, zoals gevraagd, betaald voor 1 september. Dank u wel!
Bent u het vergeten? Wilt u het dan z.s.m. in orde maken? Kunt u het op dit moment niet missen? Loop dan
even langs bij Thon Koning (directeur) om samen een oplossing te zoeken. U kan ook contant betalen. Doe het
bedrag dan gepast in een gesloten envelop en schrijf de gegevens op de envelop. Dank u.
rekeningnummer:
ten name van:
onder vermelding van:

NL 41 RABO 03 59 37 06 40
CBS Prins Willem-Alexander Sliedrecht
Schoolreis + voor- en achternaam kind(eren) + groep(en)

Startdienst voor de Sliedrechtse scholen van de VCOPS – woensdag 12 september 19.00 uur
Aan het begin van het schooljaar komen we weer bij elkaar met kinderen, ouders en
leerkrachten om in een speciale kinderdienst Gods zegen te vragen. U bent met uw kind
van harte welkom op woensdag 12 september om 19.00 uur in de Grote Kerk (hoek
Stationsweg/Kerkbuurt). Het thema is: “Spits je oren”. Dominee Geert van Dijk leidt
deze dienst. Fijn als u erbij bent met uw kind(eren)!
Huwelijk
Op vrijdag 7 september trouwt juf Arinda Kazen met Peter. Vanaf die dag heet ze dan juf
Arinda Versluis. De ouders van haar vorige groep (nu groep 5c) en haar huidige groep (groep
1/2g) krijgen een aparte brief met informatie. We wensen de juf een fantastische dag toe, en
veel geluk en zegen voor de toekomst!
Privacy-wetgeving (AVG) – zie bijlage bij deze nieuwsbrief
Wij kregen de afgelopen tijd vragen van ouders rondom de privacy-wetgeving. In principe verandert er voor
school niet veel, de wet bestond al veel langer en scholen gaan zorgvuldig om met de gegevens van uw kind.
Medewerkers van scholen waren altijd al gehouden aan het vertrouwelijk omgaan met informatie. Systemen
als ‘ParnasSys’ zijn zoals dat heet ‘AVG-proof’. Het enige dat we veranderen, is dat we u helder informeren over
wat er gebeurt met vertrouwelijke informatie, en wat we als school wel en niet mogen of zelfs moeten delen
met of zonder uw toestemming. Daarnaast willen we u expliciet vragen om een keuze te maken over een
aantal zaken. U vindt dit alles als bijlage bij deze nieuwsbrief. Wilt u dit goed doorlezen en het blad ingevuld en
ondertekend mee terug geven naar school?
We hopen dat u beseft dat het voor leerkrachten lastig kan zijn als er allerlei beperkingen zijn. Het kan soms
ook voor uw kind vervelend zijn, als het met iets niet mee mag doen, of niet op de foto mag. Wilt u daarover
goed nadenken voordat u invult dat u voor bepaalde zaken geen toestemming geeft? Dank u!
Niet parkeren in de Vogelenzang
De bewoners van de Vogelenzang geven aan overlast te ondervinden van geparkeerde auto's in de smalle
straatjes. Ambulances, busjes en vrachtverkeer kunnen er niet langs en ook worden opritten geblokkeerd. Wij
willen u vriendelijk vragen om bij het halen en brengen van uw kinderen, zoveel mogelijk gebruik te maken van
de parkeerplaats naast de school. Dank u wel.
School-maatschappelijk werk.
De schoolmaatschappelijk werkers van het Sociaal Team in Sliedrecht hebben een
nieuwsbrief voor ouders uitgegeven met allerlei (opvoedkundige) tips rondom
schoolgaande kinderen. U vindt deze brief op onze site onder de knop ‘diversen’.
Hierin staat ook een adreswijziging van het bureau!
Nieuwe leerlingen in september
In september komen Ivy Spratt, Daan Stuij (1/2e), Jeandro Titre, Junior Middel, Femi Westra (1/2f), Jalyssa van
der Kolk en Mika Westra (1/2g) bij ons op school. Na de vakantie begonnen bij ons: Radjender Paula (5c),
Radeezjah Paula (3c), Joëlla Yetbarak (4b), Kiki Boliyela (5c), en Hamza Klib (7b). Van harte welkom!

Lied van de maand september
We leren deze maand het lied “Heer, u licht en uw liefde schijnen” (Opwekking 334) op school met de kinderen.
Dit lied zal ook gezongen worden in de Startdienst op 12 september.
Nieuws uit de groepen
Groep 1/2f
Tussen september en januari komt juf Eva Hakkesteeg vier keer een week stage lopen in onze groep. Zij is
eerstejaars Pabo-student. We wensen haar veel plezier in onze groep.
Groep 3c
Op woensdag 12 september van 14.00-17.00 uur organiseert de bibliotheek (Scheldelaan 1) een Leesfeest voor
kinderen uit groep 3. Het is voor ouders en kinderen een gezellige, leerzame middag. Er wordt informatie
gegeven over de AVI-niveaus, het kiezen van boekjes en de collectie eerste leesboekjes. Ook is er een
speurtocht, zijn er letterspelletjes en wordt er voorgelezen. Alle ouders en kinderen uit groep 3 worden van
harte uitgenodigd!
Groep 6c
In september start de stageperiode voor juf Anna Sophie Huisman. Zij is derdejaars Pabostudent en komt in
onze groep op maandagen en dinsdagen. We wensen haar een leuke en leerzame tijd toe.
Voor in uw agenda:

(U vindt de jaarkalender voor het hele schooljaar op onze site!)

dinsdag 4 september:
donderdag 6 september
dinsdag 11 september:

Informatieavonden in de groepen 1 t/m 4
Informatieavonden in de groepen 5 t/m 8
Schoolreis groep 1/2

woensdag 12 september:

Regionale stakingsdag. De school is dicht. U heeft hierover een brief gekregen.

woensdag 12 september:
Startdienst Christelijk onderwijs in de Grote Kerk 19.00 uur
vrijdag 14 september:
Inloopmogelijkheid voor ouders in groep 3 en 4 (tussen 8:20 en 8:40 uur) (i.p.v. 7/9)
donderdag 20 september:
Schoolreis groep 3-8
dinsdag 25 september:
Tien-minutengesprekken (startgesprekken)
donderdag 27 september:
Tien-minutengesprekken (startgesprekken)
woensdag 3 t/m vrijdag 12 oktober:
Kinderboekenweek (Thema: “Kom erbij” over vriendschap)
woensdag 3 oktober:
Feestelijke opening Kinderboekenweek op het plein (8.30 uur)
vrijdag 5 oktober:
Inloopmogelijkheid voor ouders in groep 3 en 4 (tussen 8:20 en 8:40 uur)
woensdag 10 oktober:
Tweedehands kinderboekenmarkt (11.00 – 12.00 uur)
vrijdag 12 oktober:
Feestelijke finale van de voorleeswedstrijd (groep 5 t/m 8)
woensdag 17 oktober:
Studiedag voor de leerkrachten. De kinderen zijn vrij
maandag 22 t/m vrijdag 26 oktober:
Herfstvakantie
woensdag 31 oktober:
Studiedag voor de leerkrachten. De kinderen zijn vrij
vrijdag 2 november:
Inloopmogelijkheid voor ouders in groep 3 en 4 (tussen 8:20 en 8:40 uur)
dinsdag 6 november:
Ouderavond. Zet vast in uw agenda. Meer informatie in de nieuwsbrief van oktober
dinsdag 20 november:
Extra 10-minutengesprekken, alleen in groep 3 en groep 8
donderdag 22 november:
Extra 10-minutengesprekken, alleen in groep 3 en groep 8
Dit schooljaar hebben wij op woensdag 17 oktober, 31 oktober en 20 februari studiedagen. Deze dagen zijn de kinderen vrij!

Met een hartelijke groet,
Leerkrachten en directie Prins Willem-Alexanderschool.

