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Beste ouders / verzorgers,
Naast de korte berichtjes in Parro, blijven we u via deze maandelijkse Nieuwsbrief informeren over schoolbrede
zaken. In de Nieuwsbrief is ruimte voor uitleg en achtergronden. We hopen van harte dat u daarom naast Parro de
Nieuwsbrief ook elke maand zult blijven lezen, zodat u goed geïnformeerd en betrokken kunt blijven.
Parro
Vrijwel alle ouders zijn inmiddels gekoppeld aan Parro. Bepaalde informatie wordt vanaf nu alleen nog
maar via deze app gecommuniceerd. Als u geen berichten vanuit school wilt missen, dan is het
belangrijk dat u de app regelmatig checkt. Fijn om te horen dat de meesten van u er erg enthousiast
over zijn. Ervaart u technische problemen? Op de site van Parro staan veel antwoorden op vragen van ouders.
(https://parro.education/vragen-voor-ouders). U mag ook even langs de leerkracht lopen.

Kanjertraining – ieder kind een kanjer!
Dit jaar worden we als team intensief geschoold in het werken met de Kanjertraining,
een schoolbreed programma voor sociale vaardigheden (SoVa). Hoewel de media
afgelopen zomer berichtten dat de Kanjertraining ‘geen significante vermindering van
pestgedrag binnen één onderzoeksjaar’ opleverde, hebben wij toch gekozen voor dit programma. Maar niet
zomaar. We hebben contact gehad met de coördinator van dit wetenschappelijk onderzoek naar diverse antipestmethoden (Prof. Orobio de Castro). Als onafhankelijk wetenschapper gaf hij aan dat de media erg kort
door de bocht hadden geconcludeerd, en dat de scholen die mee hadden gewerkt aan het onderzoek naar
diverse programma’s, deze niet allemaal hadden uitgevoerd zoals ze bedoeld waren. Voor een school als de
onze, waar uit landelijk genormeerde vragenlijsten onder kinderen en ouders blijkt dat er geen grote
pestproblematiek is, is de Kanjermethode volgens hem juist een heel goed programma om kinderen te leren
hoe ze sociaal vaardig met elkaar omgaan, hoe ze weerbaar worden, en hoe ze inzicht krijgen in hun eigen
gedrag, en wat dit gedrag oproept bij andere kinderen. Dit past juist bij onze school, omdat we altijd al in alle
groepen vaste lessen hadden voor sociale vaardigheden omdat we pestgedrag willen voorkómen, in plaats van
alleen maar achteraf te reageren wanneer er een pestprobleem is. Bovendien betekent de Kanjertraining veel
meer voor kinderen dan programma’s die zich alleen op pestgedrag richten. Kortom: wij gaan er voor!
Als onderdeel van de scholing voor leerkrachten zijn er drie studiedagen: woensdag 17 oktober, 31 oktober en
20 februari (zoals al enkele maanden in de nieuwsbrieven gemeld). De kinderen zijn dan vrij.
Informatie-avond voor ouders – aanmelden via Parro.
Op dinsdag 6 november verzorgen de trainers van de Kanjermethode een ouderavond. Het is heel belangrijk
dat u daarbij bent, zodat u op de hoogte bent van waar uw kind in getraind wordt, en zodat u de ‘taal’ leert
spreken van de sociale vaardigheden zoals we die met de kinderen gaan trainen.
De avond wordt gehouden in de aula van het Griendencollege (Prof. Kamerlingh Onneslaan 109).
Inloop 19.45 uur, start 20.00 uur. Wilt u zich via Parro aanmelden bij de leerkracht van uw oudste kind ?
Kinderboekenweek ‘Kom
erbij’
Graag
met vermelding van het aantal personen en vóór de herfstvakantie.
We hopen u allemaal te mogen ontmoeten op dinsdagavond 6 november!
Nieuwe leerlingen in oktober
In verband met de privacy vermelden we in de openbare webversie geen namen van kinderen.

Kinderboekenweek - Kom erbij!
Het thema van de Kinderboekenweek is 'Vriendschap'. Als je iemand door dik en dun steunt, help je hem of
haar in goede en in slechte tijden. Vriendschap door dik en dun betekent zoveel als 'onvoorwaardelijke
vriendschap, ongeacht de omstandigheden'. Vriendschap vieren: Een goede vriendschap is goud waard. De
wetenschap dat je altijd bij de ander kan aankloppen, wat er zich ook voordoet of hoe je je ook voelt, maakt
vriendschap zo bijzonder.
Opening
Op woensdag 3 oktober wordt de Kinderboekenweek om 8.30 uur gestart met een feestelijke opening op het
plein. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. De kleuters hoeven deze ochtend niet eerst naar
binnen gebracht te worden.
Leesactiviteiten
In deze week zullen er diverse activiteiten zijn om het lezen te promoten. We bespreken een boek wat
uitgebreider rondom het thema. We denken na over ons favoriete boek, gaan in gesprek over boeken en er zal
veel (voor)gelezen worden. Juist deze weken gaan we aan de slag met creativiteit in het schrijven en lezen van
verhalen. Vraag er eens naar bij uw kind(eren). Neem gerust een kijkje in de klas, bijvoorbeeld tijdens de
boekenmarkt.
Groep 5c bezoekt op 8 oktober de bibliotheek. Onder het mom ‘Maak je boekenvriend’ is er voor hen een actief
programma waarbij de leerlingen in duo’s aan de slag gaan met opdrachten. Daarbij ontdekken ze op speelse
wijze welke boeken bij hen passen en waar ze die kunnen vinden.
Boekenmarkt
Op woensdag 10 oktober a.s. is er boekenmarkt. De kinderen van groep 5 t/m 8 mogen tweedehands
kinderboeken verkopen. De kinderen moeten zich hiervoor van tevoren opgeven bij hun juf/meester. De
kinderen van groep 1 t/m 4 mogen op deze dag vanaf 11.00 uur opgehaald worden in de klas om samen met hun
ouders/begeleiders de boekenmarkt te bezoeken. De kinderen van groep 5 t/m 8 mogen na 11.45 uur
zelfstandig de boekenmarkt bezoeken, zij blijven gewoon tot 12.30 uur op school. De boekenmarkt zal
plaatsvinden in een aantal klassen, op de gangen en in de flexruimte.
Voorleeswedstrijd
Op vrijdagmiddag 12 oktober vindt de voorleeswedstrijd voor groep 5 t/m 8 plaats. De voorrondes voor deze
wedstrijd worden in de klassen gehouden.
Kleurwedstrijd
Er is een kleurwedstrijd uitgeschreven door de Christelijke Kinderboekenmaand. Alle kinderen van groep 1 t/m 4
mogen meedoen. De kleurplaat zal in de klas worden gekleurd . Tijdens de boekenmarkt zal de winnaar bekend
gemaakt worden.
Schrijversbezoek
Tot slot kunnen we melden dat we een echte schrijfster op school hebben uitgenodigd! Op 16 oktober zal
Corien Oranje een bezoek brengen aan groep 6 en groep 7. Zij komt vaak op scholen om kinderen te vertellen
over haar boeken, en om ze te laten ervaren hoe cool het is om zelf verhalen te verzinnen, én hoe heerlijk het is
om te lezen. Zie ook www.corienoranje.nl.

Blink – Nieuwe methode
We werken op school voorlopig een jaar met een nieuwe methode voor
Wereldoriëntatie (dat zijn de vakken Aardrijkskunde, Geschiedenis, Biologie en
Techniek). Deze methode werkt echt heel anders dan wat we gewend waren. Geen
lesboeken en werkboeken meer, maar digitale leerstof via de laptops, printbladen
en allerlei creatieve verwerkingen. Blink gaat echt uit van de interesse van kinderen. De vakken worden zo
aangeboden, dat de onderwerpen veel meer gaan leven voor de kinderen. Sommige thema’s zijn vakoverstijgend; dan zit er binnen dat thema bijvoorbeeld zowel aardrijkskunde als geschiedenis. Andere thema’s
horen echt bij de losse vakken. Hiermee worden de wereldoriënterende vakken niet alleen leuker, maar ook
interessanter voor slimme kinderen, en tegelijkertijd veel toegankelijker voor kinderen die moeilijker leren. We
kunnen er heel adaptief mee werken. Vraag er eens naar bij uw kind, of kijk eens op www.blink.nl . Als het
bevalt, dan stappen we definitief over op deze nieuwe methode.
School-Maatschappelijk Werk - inloopspreekuur
De schoolmaatschappelijk werker van het Sociaal Team in Sliedrecht die aan onze
school is verbonden is Renee van Meer. Zij zal één keer per maand
inloopspreekuur houden op school. U vindt de data in de kalender onderaan deze
Nieuwsbrief. De eerstvolgende keer is maandag 29 oktober, van 9.00 – 10.00 uur, in de kamer naast de
flexruimte. U hoeft geen afspraak hiervoor te maken. U kunt bij het SMW terecht met vragen die te maken
hebben met de gezinssituatie, sociale omstandigheden, etc. waardoor er zorgen over uw kind(eren) ontstaan.
De SMW kan ook doorverwijzen naar gespecialiseerde hulp. Met zorgen over uw kind die met het onderwijs of
de school te maken hebben, is het natuurlijk de bedoeling dat u bij ons (de leerkracht, de zorgcoördinator, of
de directeur) aanklopt. Daar is SMW niet voor. Wilt u contact met SMW, maar kunt u niet naar het spreekuur?
Hieronder de contactgegevens:
Renee van Meer, Sociaal Team Sliedrecht, afdeling Jeugd,
Bonkelaarplein 7 | 3362 EL Sliedrecht | 0184-420539 | info@sociaalteamsliedrecht.nl
Ouderbijdrage 2018-2019
In de maand oktober krijgt u altijd het verzoek om de ouderbijdrage voor het nieuwe schooljaar te betalen. De
oudergeleding van onze MR heeft, in samenspraak met de GMR (= bovenschoolse Gemeenschappelijke MR)
besloten dat de bijdrage omhoog gaat van €14,- per kind per jaar naar € 16,50 per kind per jaar. Deze verhoging
heeft een aantal redenen:
 Na de besturenfusie zien we grote verschillen tussen scholen. In Papendrecht betalen de ouders veel
meer ouderbijdrage, en ook in Sliedrecht was het bedrag op de PWA lager dan op andere scholen. De
GMR streeft naar meer gelijkheid in inkomsten en uitgaven.
 Inflatie. Alles wordt duurder, dus ook de uitgaven voor alles wat uit de ouderbijdrage wordt betaald. De
ouderbijdrage was op de PWA al meer dan 15 jaar hetzelfde.
 Het bestuur betaalde vroeger mee aan bepaalde uitgaven bij feesten, dit gebeurt na de fusie niet meer.
 Een aantal zaken die eigenlijk vanuit de ouderbijdrage betaald zouden moeten worden, werden betaald
vanuit het onderwijsbudget. Dat is niet helemaal de bedoeling.
Wilt u meer weten over de bestedingen via de ouderbijdrage, dan kunt u de schoolgids raadplegen. Het betalen
van de ouderbijdrage (vroeger: schoolgeld) gebeurt in Nederland op vrijwillige basis. Omdat onderwijs
verplicht is, moet het ook gratis zijn. Scholen krijgen echter bepaalde zaken niet bekostigd door de overheid.
Daarom wordt er toch een beroep gedaan op de bijdrage van ouders. Wij rekenen op uw medewerking!
De ouderbijdrage valt onder verantwoordelijkheid van de directie. Op onze school hebben we er, in het kader
van transparantie, voor gekozen om het beheer in handen te geven van de ouderraad. Zij betalen met dit geld
allerlei activiteiten en feestelijkheden voor de kinderen, in overleg met de directie. Alle ouders kunnen op
verzoek inzicht krijgen in de financiële administratie van de ouderraad.
U krijgt via Parro binnenkort een verzoek tot betaling. Maar u kunt het ook nu alvast regelen:

Het rekeningnummer is: NL 74 RABO 0359 3665 54 t.n.v. Ouderraad CBS PWA-Valkweg
Het bedrag is € 16,50 per kind.
Vermeld bij de overschrijving ‘ouderbijdrage 2018-2019’, de naam van uw kind(eren) en de groep(en).

Lied van de maand | Nieuwe opzet - oktober
Voor de zomervakantie is er een gesprek geweest met predikanten uit Sliedrecht, van de kerken waar het ‘Lied
van de Maand’ gezongen wordt in de kerkdiensten. Aanleiding was het feit dat Psalmen en Gezangen die
gekozen werden als ‘Lied van de Maand’ zowel qua taal als muziek nauwelijks nog aansluiting hebben bij wat
kinderen begrijpen en wat kinderen aanspreekt of raakt. En dat, terwijl kinderen (en leerkrachten) juist graag
met elkaar zingen tot eer van God. De centrale vraag in het gesprek was: “Moeten de scholen zich blijven
inzetten voor de kerkelijke traditie, of zouden de kerken zich meer in kunnen gaan zetten om jonge mensen te
betrekken in hun diensten?”. Op deze vraag is geen eenduidig antwoord te geven, maar we zijn
overeengekomen dat we dit schooljaar gaan kijken of we met meer hedendaagse liederen het concept ‘Lied
van de Maand’ kunnen voortzetten. We hebben een lijst van liederen die kinderen in de bovenbouw graag
zingen en die -eventueel via de beamer- ook heel goed in kerkdiensten zouden kunnen passen. Soms een echt
kinderlied, maar vaak ook mooie volwassen liederen.
Het lied van de maand oktober is: ‘Dank U wel’ (https://www.youtube.com/watch?v=xG1ZbzVF6HE). Ter
voorbereiding op Dankdag (eerste woensdag van november).
Deze nieuwsbrief per mail
Wij stellen het zeer op prijs als wij u deze brief voortaan per mail mogen sturen. Heel veel ouders hebben dit al
aangegeven. Het spaart veel papier en tijd. Vindt u het goed dat wij u de brief voortaan via de mail sturen, laat
ons dit weten door een mail te sturen naar: nieuwsbrief@pwa95.nl . Geef in de mail de naam van uw kind(eren)
aan, en de locatie. Dank u! (dit geldt ook voor nieuw-aangemelde leerlingen)
Online typecursus via school
Wij wijzen u nog eens op de mogelijkheid om voor uw kind een online typecursus (Typeworld) aan te schaffen
via school. De cursus is geschikt voor kinderen vanaf 10 jaar. Dit soort cursussen is vrij duur, maar via school
betaalt u slechts €13,50. Wij betalen het abonnement, de kinderen profiteren op die manier. Kijk voor alle
informatie en aanmelden op onze site onder diversen > typecursus voor thuis.
Nieuws uit de groepen
Nu we Parro hebben, verdwijnt deze rubriek uit de Nieuwsbrief.
Voor in uw agenda:

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

woensdag 3 t/m vrijdag 12 oktober:
woensdag 3 oktober:
vrijdag 5 oktober:
woensdag 10 oktober:
vrijdag 12 oktober:
woensdag 17 oktober:
maandag 22 t/m vrijdag 26 oktober:
maandag 29 oktober:
maandag 29 oktober:
woensdag 31 oktober:
vrijdag 2 november:
dinsdag 6 november:
maandag 19 november:
dinsdag 20 november:
donderdag 22 november:
maandag 3 december:
woensdag 5 december:
maandag 17 december:
dinsdag 18 december:
woensdag 19 december:
donderdag 20 december:

Kinderboekenweek (Thema: “Kom erbij” over vriendschap)
Feestelijke opening Kinderboekenweek op het plein (8.30 uur)
Inloopmogelijkheid voor ouders in groep 3 en 4 (tussen 8:20 en 8:40 uur)
Tweedehands kinderboekenmarkt (11.00 – 12.00 uur)
Feestelijke finale van de voorleeswedstrijd (groep 5 t/m 8)
Studiedag voor de leerkrachten. De kinderen zijn vrij
Herfstvakantie
Inloopspreekuur SMW 9.00-10.00 uur
Informatieavond voor ouders groep 8 over het VO (op locatie Van der Waalslaan)
Studiedag voor de leerkrachten. De kinderen zijn vrij
Inloopmogelijkheid voor ouders in groep 3 en 4 (tussen 8:20 en 8:40 uur)
Ouderavond Kanjertraining
Inloopspreekuur SMW 9.00-10.00 uur
Extra 10-minutengesprekken, alleen in groep 3 en groep 8
Extra 10-minutengesprekken, alleen in groep 3 en groep 8
Inloopspreekuur SMW 9.00-10.00 uur
Sinterklaasfeest op school
Kerstviering groep 1/2 g
Kerstviering groep 1/2 f
Kerstviering groep 1/2 e en groep 3/4/5
Kerstviering groep 6/7/8

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

