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Beste ouders / verzorgers,
We sturen u vanaf deze maand de Nieuwsbrief ook via Parro. Ouders die in de mail-verzendlijst staan, blijven hem
daarnaast via de mail ontvangen. In deze verzendlijst staan ook gastouders, de kinderopvangorganisaties, oppasgrootouders, en iedereen die het handig vindt om de informatie van school te lezen. Deze personen en
organisaties kunnen niet gekoppeld worden in Parro. Daarom blijft de mail-verzendlijst bestaan.
Tien-minutengesprekken in groep 3 en groep 8
Op dinsdag 20 en donderdag 22 november houden we extra 10minutengesprekken, alleen voor groep 3 en groep 8. In groep 3 omdat de
kinderen in de eerste periode van het jaar veel ontwikkelingen doormaken, en
we altijd ervaren dat ouders heel benieuwd zijn hoe dat gaat. In groep 8, omdat
we met elkaar vast de schoolkeuze voor vervolgonderwijs willen verkennen,
zodat u wat gerichter open dagen kunt gaan bezoeken dit najaar en deze winter. Ouders die in beide groepen
kinderen hebben, kunnen via Parro een gesprek plannen vanaf woensdag 7 november, de rest van de ouders
kunnen de planning invullen vanaf donderdag 8 november. Op woensdag 14 november sluit de planner. Ouders
die dan nog niet hebben ingeschreven, krijgen daarna een uitnodiging met een dag en tijd via de leerkracht.
Website vernieuwd
Onze website www.pwa95.nl is vernieuwd. Hij is nu beter te gebruiken
op telefoons en tablets, maar op een laptop / computer is de site ook
overzichtelijker geworden. Er worden minder foto’s van de groepen
geplaatst, want de leerkrachten delen foto’s voortaan via Parro. Op de
website staat wel heel erg veel informatie, die voortdurend up-to-date
gehouden wordt. Het is voor ouders zeker de moeite waard om er
regelmatig eens doorheen te surfen. Ook de schoolgids van dit jaar staat
al een aantal weken online. In deze schoolgids vindt u heel veel
informatie. Zodra de drukker ermee klaar is, krijgt u de schoolgids een dezer dagen ook thuis op papier.
Dankdag voor kinderen in de kerken – woensdag 7 november
Woensdag 7 november is het Dankdag. Voor de kinderen zijn er speciale diensten. Onderstaande informatie
kregen wij van de plaatselijke kerken. Alle diensten beginnen om 14.30 uur. Iedereen is welkom, van harte
aanbevolen!
Hervormde gemeente wijk 1/2
Kinderdienst: “Alles geef ik U”
Dominee: G.J. Mink
Waar: Grote Kerk, Kerkbuurt 131
Ned. Gereformeerde Kerk samen met Gereformeerde kerk
Kinderdienst: “Kom je op mijn feestje?
Dominee: G. van Dijk
met medewerking van dansgroep ‘Hadassa’
Waar: Ned. Ger. Kerk ‘De Ontmoeting’, Jac. Catsstraat 6

Hervormde gemeente wijk 3/4
Kinderdienst: “Alles geef ik U”
Dominee: H.J. van der Veen
Waar: Maranathakerk, Lijsterweg 2

Inzamelingsactie kinderbijbels
Verrast zijn we door de grote hoeveelheid kinderbijbels en boeken met Bijbelse verhalen die door de kinderen
meegebracht zijn naar school. Mooi dat onze kinderen hebben nagedacht over wat zij op deze manier kunnen
betekenen voor het Kids at risk project in Suriname. Greet Peters die samen met haar man voor de MAF in
Suriname heeft gewerkt, verzekert ons dat de kinderen ontzettend blij zijn met deze boeken. Namens haar en
de mensen van het project in Suriname heel hartelijk dank voor uw en jullie bijdrage aan deze actie.
Kinderraad Gemeente Sliedrecht
U heeft het misschien al in de krant gelezen: Er is weer een nieuwe kinder-gemeenteraad geïnstalleerd. Er
zitten vier kinderen van onze school in deze raad. Van onze locatie zijn dat Sharujan Ratnam uit groep 7 en
Evelien Hartkoren uit groep 8. Gefeliciteerd met deze benoeming en succes met het werk voor de raad!
Sinterklaas weer in het land...
Zaterdag 17 november komt de stoomboot weer aan in ons land. Ook de school
komt dan in sinterklaassfeer. We hopen dat Sinterklaas en zijn Pieten ons op 5
december weer zullen vereren met een bezoekje. Wat zal er dit jaar gaan
gebeuren…? We hopen dat het allemaal goed zal gaan. Houd Parro in de gaten voor
meer nieuws.
In groep 5 t/m 8 gaan we op woensdag 14 november lootjes trekken. De kinderen
krijgen een week van te voren (7 november) een brief mee. Ze mogen hierop een
klein verlanglijstje schrijven. Het is de bedoeling dat de kinderen een cadeautje kopen van € 4,- (niet veel meer
en niet minder!) voor degene die op het lootje staat, en er een leuke knutselsurprise en een gedichtje bij
maken. Wilt u uw kind een beetje helpen, zodat op 5 december alle kinderen blij worden gemaakt met een leuk
cadeautje en een mooie surprise? Met ‘helpen’ bedoelen we niet dat u de klus van uw kind helemaal moet
overnemen. Fijn als u enthousiast en creatief helpt, maar het mag wel kinderwerk zijn.
Woensdag 5 december zullen we op school het sinterklaasfeest vieren.
Verdere informatie volgt in de nieuwsbrief van december.
Kerstboekjes voor de kinderen
Met Kerst krijgen de kinderen altijd een leesboekje cadeau. U was als ouders gewend dat u zelf een boekje van
een lijst kon kiezen voor uw kind. Omdat we de kosten wat moesten beperken, krijgen voortaan alle kinderen
uit een klas hetzelfde boekje. Dan kunnen we scherper inkopen. Het scheelt ook veel tijd in de voorbereiding.
Lied van de maand november
Het lied dat we de kinderen deze maand in groep 5 t/m 8 leren, is: "Heer U doorgrondt en kent mij"
(Opwekking nr. 518). Dit is een lied met de tekst van Psalm 139, met de mooie boodschap dat God je kent zoals
je bent, en altijd bij je is om je kracht te geven. (https://www.youtube.com/watch?v=SwlhnVOdclQ). Als het
goed is, wordt dit lied volgens afspraak in de loop van november een keer in een zondagse kerkdienst
gezongen / afgespeeld in de Hervormde Kerk wijk 1/2 (Maranathakerk of Grote kerk (om de andere zondag), de
Gereformeerde Kerk (Middeldiepstraat 6) en de Nederlands Gereformeerde kerk (Jac. Catsstraat 6).
Kanjertraining – Ouderavond dinsdag (vanavond)
Wij hebben inmiddels op school twee intensieve studiedagen gehad over de
Kanjertraining. Leuk en inspirerend. We denken dat we hiermee echt een goede
methode voor sociale vaardigheden in handen hebben, waarmee we de kinderen
kunnen leren om zich allemaal als kanjers te gedragen. We hopen op de ouderavond
heel veel ouders te ontmoeten. (dinsdag 6 november, Griendencollege, inloop vanaf
19.45 uur, start 20.00 uur).

Nieuwe leerlingen in november
Deze maand komt Eva Ruis (1/2g) als nieuwe leerling op school. Van harte welkom!
Ziekmelden mag via Parro
Is uw kind ziek, dan kunt u dit tegenwoordig direct melden bij de leerkracht, door vóór 8.15 uur even een
berichtje te sturen in Parro. Let er even op welke leerkracht die dag voor de groep staat.
Ouderbijdrage 2018-2019
De meeste ouders hebben inmiddels betaald, dank u wel! Toch missen we van enkele tientallen ouders nog de
bijdrage. Met Sinterklaas en Kerst in het vooruitzicht (aardig wat kosten voor de Ouderraad), willen we u
dringend verzoeken om even te checken of u wel betaald heeft, en zo niet, dit z.s.m. in orde te maken.

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).
Nieuws uit de groepen
Nu we Parro hebben, is deze rubriek geschrapt in de Nieuwsbrief.
Voor in uw agenda:

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

dinsdag 6 november:
maandag 19 november:
dinsdag 20 november:
donderdag 22 november:
maandag 3 december:
woensdag 5 december:
vrijdag 7 december:
maandag 17 december:
maandag 17 december:
dinsdag 18 december:
woensdag 19 december:
donderdag 20 december:
vrijdagmiddag 21 december:
maandag 24-12 t/m vrijdag 04-01:

Ouderavond Kanjertraining
Inloopspreekuur SMW 8.30-9.30 uur
Extra 10-minutengesprekken, alleen in groep 3 en groep 8
Extra 10-minutengesprekken, alleen in groep 3 en groep 8
Inloopspreekuur SMW 8.30-9.30 uur
Sinterklaasfeest op school
Inloopmogelijkheid voor ouders van groep 3 en 4 (8.20-8.40 uur)
Inloopspreekuur SMW 8.30-9.30 uur
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
Bovenbouw ook vrij
Kerstvakantie

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

