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Beste ouders / verzorgers,
Wij wensen alle kinderen en ouders een mooi en liefdevol nieuw jaar toe. We
hopen dat ieders goede wensen in vervulling zullen gaan, en wensen iedereen
kracht toe bij moeilijke dingen die op je pad kunnen komen in het nieuwe jaar.
Het is weer even wennen na alle feestdagen en vrije dagen, maar het is fijn om
weer gewoon lekker aan de slag te gaan met de kinderen, en de draad van alles
weer op te pakken.
Landelijke toetsen (Cito-leerlingvolgsysteem)
In de loop van januari zullen er in groep 2 t/m 8 weer diverse landelijke toetsen (Cito) afgenomen worden voor
de hoofdvakken. Aan de hand daarvan kijken we steeds of we op de goede weg zijn, per groep en per kind, en
wat er nodig is om op de goede weg te komen of te blijven. U kunt meekijken in het ouderportaal van
ParnasSys hoe uw kind de toetsen maakt. Als alles afgerond, nagekeken en verwerkt is, zijn er de tienminutengesprekken in februari, waarin u de vorderingen van uw kind met de leerkracht kunt bespreken. De
leerkracht heeft dan ook een rapport opgesteld voor uw kind, waarin niet de landelijke toetsen, maar wel alle
andere gegevens verwerkt zijn. Dit rapport wordt ook met u besproken.
(Bent u uw inloggegevens van het ouderportaal kwijt? Mail dan even naar onze secretaresse Liesbeth den
Haan; administratie@pwa95.nl U krijgt dan een nieuwe code via de mail vanuit ParnasSys).
Yes, weer een crea-middag - maandag 14 januari
Deze middag laten we de roosters in groep 3 t/m 8 voor wat ze zijn, en maken we even ruim tijd voor lessen in
de breedste zin van het woord ‘creatief’. Lessen die wat meer aandacht vragen dan de crea-lessen die
standaard op het weekrooster staan. Er wordt van alles gedaan die middag: van knutselen of tekenen met
bijzondere technieken, tot dans, toneel, muziek, of programmeren. Misschien heeft uw kind die middag een
andere leerkracht, want we hebben als leerkrachten verschillende talenten. We doen verslag in Parro.
Kanjertraining – studiedag voor leerkrachten – kinderen vrij
Op woensdag 20 februari hebben we als leerkrachten weer een studiedag
over de Kanjertraining. De kinderen zijn deze dag vrij.
Nationale Voorleesdagen: Voorlezen maakt je leuker
Ze komen eraan: de Nationale Voorleesdagen! Van 23 januari t/m 2 februari 2019 is
het weer tijd om de focus te leggen op voorlezen. Want voorlezen is leuk en ook nog
eens erg goed voor de taalontwikkeling van kinderen. Niet alleen voor de
allerkleinsten, maar voor alle kinderen! Kijkt u eens op de site
www.nationalevoorleesdagen.nl, onder het kopje voorleestips vindt u leuke en
praktische tips. Wist u overigens dat kinderen gratis lid van de bieb kunnen worden?
Ook op school besteden we aandacht aan de Nationale Voorleesdagen. Op
woensdag 23 januari beginnen we de dag in alle groepen met voorlezen. Kinderen
uit groep 1 tot en met 4 mogen, als ze dat willen, in pyjama naar school komen. Voor de kinderen uit groep 5 tot
en met 8: doe je slaapmuts op, trek je sloffen aan, of kom in je huispak naar school! Let op: er wordt geen ontbijt
georganiseerd, maar er wordt wel een gezonde en lekkere traktatie uitgedeeld tijdens het voorlezen.

Plannen 10-minutengesprekken in Parro – vanaf woensdag 30 januari
Op dinsdag 12 en donderdag 14 februari zijn de 10-minutengesprekken. Het is de bedoeling dat u zelf een voor
u handig tijdstip vaststelt in Parro. Ouders die meer dan 1 kind op school hebben, kunnen vanaf dinsdag 29
januari een gesprek plannen (zij hebben dan meer kans om aansluitende tijdstippen te plannen), en ouders
met 1 kind op school kunnen vanaf woensdag 30 januari plannen. Plannen kan t/m 3 februari. Let op: laat bij
aansluitende gesprekken altijd 10 minuten extra tussen de gesprekken open, anders wordt het krap en loopt
e.e.a. sneller uit. Tip voor gescheiden ouders: overleg samen vooraf over een tijdstip waarop u beiden kunt,
want er kan in Parro maar 1 gesprek per kind worden gepland.
Hoe gaat dat dan...
Let op:
U krijgt een melding (pushbericht) dat er een nieuw agenda-item in Parro staat.
Plan zelf uw dag/tijd voor
Wanneer u dit opent, ziet u de beschikbare tijdstippen. U klikt op het gewenste
het 10-minutengesprek in
de Parro-app!
tijdstip. De leerkracht weet dan wanneer u komt. Vergeet niet zelf het tijdstip in
Lees hier hoe dat gaat.
uw eigen agenda te noteren!
Lied van de maand januari
Deze maand leren we in groep 5 t/m 8 het lied ‘De kracht van uw liefde’, in de originele versie (Opwekking 488).
https://www.youtube.com/watch?v=gm8JzoUi5a0. Dit mooie lied is eigenlijk ook een gebed: Houd mij vast, laat
uw liefde stromen, houd mij vast, heel dicht bij uw hart’. Aan het eind van de maand wordt dit lied ook weer
gezongen in een aantal Sliedrechtse kerken.
Nieuwe leerlingen in januari
In januari komen Nikki (1/2b), Dana (1/2b), Tobias (1/2c), Thijs (1/2d), Jonas (3a) en Mart (5b) bij ons op school.
Van harte welkom!
Let’s play spelmiddagen SOJS
We kennen de activiteiten van SOJS (Stichting Open Jeugdwerk Sliedrecht) van de leuke
schoolplein-sportmiddagen in maart/april/mei en de nationale buitenspeeldag op het Dr.
Langeveldplein. Maar nu is er ook iets voor de wintermaanden: Let’s play. Van vrijdag 11
januari t/m vrijdag 15 maart kunnen kinderen in de basisschoolleeftijd terecht in het
gebouw van Elektra aan de Stationsweg. Daar kunnen ze elke vrijdagmiddag (behalve in
de voorjaarsvakantie) tussen 15.15 en 17.00 uur allerlei spelletjes doen: tafeltennis, reuzemikado, tafelvoetbal, grote Jenga, en nog veel meer. De toegang is gratis.
Voor in uw agenda:

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

woensdag 9 januari:
maandag 14 januari:
vrijdag 11 januari:
maandag 14 januari:
vrijdag 25 januari:
woensdag 30 januari:
vrijdag 1 februari:
maandag 11 februari:
dinsdag 12 februari:
woensdag 13 februari:
donderdag 14 februari:
woensdag 20 februari:
vrijdag 22 februari:
maandag 25/2 t/m vrijdag 1/3:
vrijdag 8 maart:
woensdag 13 maart:
maandag 18 maart:
vrijdag 22 maart:

Gebedsgroep (8.30 uur in de directiekamer) Alle ouders welkom!
Crea-middag
Inloopmoment voor ouders van groep 3 en 4 (8.20 tot 8.40 uur)
Inloopspreekuur SMW (8.30-9.15 uur, kamer mevr. De Jong naast het speellokaal)
Gebedsgroep (8.30 uur in de gemeenschappelijke ruimte boven) Alle ouders welkom!
Open dag
Inloopmoment voor ouders van groep 3 en 4 (8.20 tot 8.40 uur)
Inloopspreekuur SMW (8.30-9.15 uur, kamer mevr. De Jong naast het speellokaal)
10-minutengesprekken
Gebedsgroep (8.30 uur in de directiekamer) Alle ouders welkom!
10-minutegesprekken
Studiedag leerkrachten (Kanjertraining). De kinderen zijn vrij
Gebedsgroep (8.30 uur in de gemeenschappelijke ruimte boven) Alle ouders welkom!
Voorjaarsvakantie
Inloopmoment voor ouders van groep 3 en 4 (8.20 tot 8.40 uur)
Gebedsgroep (8.30 uur in de directiekamer). Alle ouders welkom!
Inloopspreekuur School-Maatschappelijk Werker, 8.30-9.30 uur, kamer naast speellokaal
Gebedsgroep (8.30 uur in de gemeenschappelijke ruimte boven) Alle ouders welkom!

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

