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Beste ouders / verzorgers,
Eindelijk werd het dan toch nog een beetje winter. De kinderen genieten echt van de sneeuw, en hopen dat het
nog wat meer blijft liggen. Leuk dat de sleeën weer even tevoorschijn gehaald konden worden.
Sommigen gaan eind deze maand op wintersport. We wensen iedereen vast veel plezier in de voorjaarsvakantie,
thuis of in de bergen. En daarna mag de lente wel beginnen, toch?

Tien-minutengesprekken dinsdag 12 en donderdag 14 februari
Op dinsdag 12 en donderdag 14 februari zijn de 10-minutengesprekken. Plannen in Parro
kan nog t/m 3 februari. Heeft u zelf als ouders geen tijdstip ingepland, dan krijgt u in de
week van 4 februari een uitnodiging van de groepsleerkracht, via Parro.
Voorafgaand aan het gesprek kunt u het rapport van uw kind bekijken (bij groep 3 t/m 8).
Het is dus aan te raden om iets eerder te komen. Via het ouderportaal van ParnasSys kunt
u thuis vast bekijken hoe uw kind de toetsen van de laatste tijd heeft gemaakt. (inlogcode
kwijt? Mail dan naar: administratie@pwa95.nl). We hopen u allemaal te zien op de afgesproken tijden. Alvast
bedankt voor uw betrokkenheid.
Kanjertraining – studiedag voor leerkrachten – kinderen vrij
Herinnering: op woensdag 20 februari hebben we als leerkrachten weer een
studiedag over de Kanjertraining. De kinderen zijn deze dag vrij.
Aanmeldingen schooljaar 2019-2020
We hebben weer een gezellige Open Dag achter de rug. Veel ouders hebben deze dag een inschrijfformulier
bij ons ingeleverd. Fijn dat we van velen weer het vertrouwen kregen.
Heeft u zelf ook nog een peuter die tussen 1 oktober 2019 en 1 oktober 2020 4 jaar wordt, en die u nog wilt
aanmelden? Wilt u het inschrijfformulier dat de gemeente Sliedrecht u heeft gestuurd dan vóór 1 maart bij ons
inleveren? Hartelijk dank! (Formulier kwijt? Geen nood, we hebben ze op school ook liggen)
Staking vrijdag 15 maart – vooralsnog doet de PWA niet mee
U heeft het wellicht gehoord in het nieuws: Op vrijdag 15 maart staat een grote algemene onderwijsstaking
gepland. Echter, de onderwijsbond van het CNV doet daar niet aan mee, omdat ze nog volop in de
onderhandelingen zitten, en dit daarom een verkeerd moment vinden. Onze collega’s die lid zijn van een
vakbond, zijn allen lid van het CNV, en volgen bijna allemaal het advies van hun bond op om nu niet te gaan
staken. Collega’s die geen lid zijn van een bond, volgen dit advies vrijwel allemaal ook. Vooralsnog kunnen we
u daarom op dit moment melden dat wij op vrijdag 15 maart gewoon open zullen zijn. Mocht het zo zijn dat
de onderhandelingen vastlopen en ook het CNV de leden alsnog oproept om op 15 maart tóch te gaan staken,
dan kan het zijn dat veel meer van onze collega’s aan de stakingsoproep gehoor gaan geven, en dat de school
toch zal moeten sluiten die dag. In dat geval zullen we u natuurlijk z.s.m. op de hoogte brengen via Parro.

Continurooster op donderdag 18 april (Paasviering)
Het duurt nog even, maar graag vast uw aandacht voor het feit dat we op donderdag 18 april (de dag voor
Goede Vrijdag) een continurooster willen draaien. We willen namelijk met alle kinderen tussen de middag op
school eten, in het kader van de paasvieringen in de klassen.
De afgelopen jaren hebben we dit steeds met een paasontbijt gedaan, maar dit jaar heeft groep 8 in deze
week de landelijke Eindtoets, waarvan het laatste deel die donderdagochtend afgenomen moet worden. We
willen het daarom rustig houden op school. Na de ochtend is er dan ruimte voor een paasmaaltijd. De
kinderen zijn deze dag om 14.00 uur uit.
Mocht u die dag tussen 14.00 en 15.15 uur geen opvang kunnen regelen voor uw kind, laat het ons dan even
bijtijds weten, dan vinden we daar wel een oplossing voor.
Uw kind naar school brengen – weer even de afspraken op een rijtje.
Op verzoek van enkele ouders herhalen we weer eens de afspraken die er zijn rondom het naar school
brengen van de kinderen:
• De kleuters van groep 1-2 kunnen met hun ouder / begeleider naar
binnen komen via de kleuteringang (naast de personeelskamer)
De deur gaat 10 minuten voor schooltijd open, zodat u uw kind op
uw gemak kunt binnenbrengen. Om 8.30 uur verwachten we dat
alle kleuters in de klas aanwezig zijn en dat u als ouders afscheid
hebt genomen. Fijn als we de deur van de klas dan dicht kunnen
doen en rustig met de kinderen kunnen beginnen.
• De kinderen van groep 3 t/m 8 (dus ook de oudere broertjes en zusjes van de kleuters) blijven op het
schoolplein en gaan in de rij van hun groep staan als de bel gaat. De bel gaat 5 minuten voor schooltijd. We
verwachten de kinderen dus om 8.25 en 12.55 uur op het plein in de rij. Elke leerkracht haalt dan zijn / haar
eigen groep buiten op. De groepen lopen een voor een in de rij naar binnen via de hoofdringang, zodat
niemand de kleuters omver loopt. Zo kunnen de lessen starten om 8.30 en 13.00 uur.
Wilt u zorgen dat uw kind op tijd (= 5 minuten voor schooltijd) op school is? Dank u.
• Voor groep 3 en 4 is er elke eerste vrijdag van de maand ‘inloopochtend’. U kunt dan eventueel als ouder met
uw kind eerder naar school komen en even mee naar binnen gaan om bv. werk van uw kind te bekijken. De
hoodingang gaat ook 10 minuten voor schooltijd open. Deze inlooptijd duurt tot 8.40 uur. Op de andere
dagen is het niet de bedoeling dat u als ouder / begeleider mee naar binnen komt en in groep 5 t/m 8 is dat
ook niet de bedoeling. Wilt u de leerkracht even spreken, dan graag na schooltijd of op afspraak.
U begrijpt dat deze afspraken niet zomaar ontstaan zijn. Het is hierdoor mogelijk dat alle kinderen en een
aantal ouders rustig en zonder problemen, botsingen, irritaties of files toch rond dezelfde tijd de school
kunnen binnengaan. Wij vinden het heel belangrijk voor de kinderen om rustig en zonder gedrang de dag te
kunnen beginnen, en dat de leerkracht gelijk alle aandacht voor de kinderen heeft. We willen dat graag zo
houden en we vragen u als ouders om begrip voor deze afspraken, en rekenen op uw medewerking.
Natuurlijk kan er eens een goede reden zijn om een uitzondering te maken op bovenstaande regels, bv. als
uw kind een verjaardagstraktatie bij zich heeft, of spullen voor een spreekbeurt, of wanneer er echt iets
bijzonders aan de hand is. In zo’n geval kunt u voor schooltijd uiteraard wel even mee naar de klas lopen.
Komt u dan het liefst iets eerder. Wilt u deze afspraken ook weer even doorgeven aan de evt. oppas of
grootouder die uw kind regelmatig naar school brengt? Dank u wel.
Nieuwe leerlingen in februari
Deze maand komt Sharquinsely (1/2e) bij ons op school. Van harte welkom!

Medezeggenschapsraad
De MR op een basisschool bestaat uit ouders en leerkrachten. Heeft u vragen, opmerkingen, tips of klachten
over beleidszaken op onze school, dan vinden we het prettig als u dat in eerste instantie met de directie
bespreekt. Maar u kunt er ook voor kiezen om vragen aan de oudergeleding van de MR voor te leggen, of
hen te vragen om bepaalde zaken eens aan het schoolteam / de directie voor te leggen. Onze
medezeggenschapsraad is bereikbaar via het mailadres mr@pwa95.nl. Meer informatie over de MR vindt u
op onze site www.pwa95.nl. Daar leest u ook welke ouders er momenteel in de MR zitten.
Kinderen en WhatsApp...
Mede op verzoek van de ouders van de MR willen we het volgende eens onder uw aandacht brengen:
Steeds meer kinderen hebben een smartphone. Daar is op zich natuurlijk niks mis mee. Maar
op school krijgen wij de laatste jaren af en toe te maken met vervelende gevolgen van het
gebruik van WhatsApp groepen die kinderen massaal aanmaken. De volgende dingen
komen wij bijvoorbeeld tegen bij het gebruik van klassen-appgroepen:







Kinderen (ja, ook die uit keurige gezinnen) gebruiken soms grove taal in de app-groep. Het lijkt of
kinderen denken dat fatsoensnormen online niet gelden. Andere kinderen hebben daar last van.
Kinderen sluiten elkaar soms buiten de groepen. Dat gaat dan ook wel eens gepaard met online
schelden of subtiel pijnlijk venijn. Dat zorgt voor verdriet.
Kinderen posten soms filmpjes of foto’s in de WhatsApp groep waar wij als leerkrachten zelfs van
schrikken, laat staan de kinderen.
Kinderen roddelen en spreken kwaad over anderen, vaak in sub-appgroepjes waar niet iedereen in zit
Kinderen posten soms filmpjes of foto’s die ze zelf (stiekem) maken van andere kinderen.
Af en toe wordt door ouders die zo wijs zijn de telefoon van hun kind te bekijken, melding gemaakt
van drukke app-activiteiten ruim na bedtijd en zelfs midden in de nacht.

In veel gevallen komen de in de app-groep ontstane ruzies en het verdriet mee de klas in. Dan pakt de
leerkracht het uiteraard op, en proberen we het met elkaar op te lossen. Er wordt dan weer eens gewezen op
de dingen die we de kinderen leren in de lessen media-wijsheid, of het pestprotocol, of de kanjertraining. Als
we de betrokken ouders inlichten, dan blijkt vaak dat ouders geen idee hebben wat hun kind uitspookt via
WhatsApp, of op het internet in het algemeen. Het verbaast ons ook welke spelletjes sommige kinderen
(mogen?) spelen – met geweld, 18+, met niet te controleren chatfuncties, of onveilig qua virussen of hacken.
Veel ouders denken: zulke dingen doet, schrijft, speelt of bekijkt mijn kind echt niet. Mijn kind heeft de
telefoon ’s nachts alleen maar als wekker. Helaas, dat blijkt vaak te naïef. Een telefoon blijkt moeilijk te
weerstaan, en kinderen zijn snel bang iets te missen of er niet meer bij te horen.
We willen niet betuttelend doen, of ons met uw opvoeding bemoeien. We hopen wel op meer
bewustwording. We hopen ook dat u ervoor wilt zorgen dat u mee kunt kijken op de telefoon of tablet van
uw kind en dat regelmatig ook doet. Tot een bepaalde leeftijd (± 16 jaar) is de verantwoordelijkheid van
ouders en de veiligheid van kinderen belangrijker dan de internetprivacy van kinderen. Ze hebben ons als
volwassenen hard nodig om verstandig met internet om te leren gaan. En het is echt heel gewoon als
kinderen in de basisschoolleeftijd hun telefoon ’s avonds bij de ouders moeten achterlaten.
Ontdekt u pestgedrag of andere onwenselijke zaken in de groepsapp van de kinderen? Wilt u het ons dan
laten weten? Wij hopen het met de kinderen, in samenwerking met u als ouders, op te kunnen lossen.
Op school geldt overigens nog steeds de regel dat de kinderen hun telefoons uitgeschakeld in hun tas
moeten laten, ook in de pauze. Bij dringende zaken kunt u als ouders gewoon de school bellen of contact met
ons maken via Parro.

Lied van de maand februari
Deze maand leren we in groep 5 t/m 8 het lied ‘Hoor ons loflied’. Aan het eind van de maand wordt dit vrolijke
lied ook weer gezongen in een aantal Sliedrechtse kerken. ‘...in de bergen, door de dalen, hoor ons loflied
overal!’ (https://www.youtube.com/watch?v=EI5L5GWooZY)
Theaterworkshops SOJS in gebouw Elektra (Stationsweg)
SJOS (Stichting Open Jeugdwerk Sliedrecht) organiseert naast de gratis Let’s play
Spelmiddagen op vrijdag (zie nieuwsbrief januari), nu ook een theatercursus /
workshop van 10 lessen, onder leiding van een professional, op maandagen vanaf 4
februari. Leeftijd 4+ van 15.30 – 17.30 uur, leeftijd 7+ van 16.30 – 17.30 uur. Voor deze 10
lessen betaalt u € 30,-. Aanmelden / informatie: michael@sojs.nl / 0184-414273
Voor in uw agenda:

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

vrijdag 11 januari:
maandag 14 januari:
maandag 21 januari:
woensdag 30 januari:
vrijdag 1 februari:
maandag 4 februari:
dinsdag 12 februari:
donderdag 14 februari:
maandag 18 februari:
woensdag 20 februari:
maandag 25/2 t/m vrijdag 1/3:
vrijdag 1 februari:
vrijdag 8 maart:
maandag 11 maart:
maandag 25 maart:
maandag 25 maart:
vrijdag 5 april:
maandag 8 april:
dinsdag 9 april:
di 16, wo 17, do 18 april:
donderdag 18 april:
maandag 22 april t/m vrijdag 3 mei:
vrijdag 19 april:
maandag 6 mei:
donderdag 9 mei:
vrijdag 10 mei:
woensdag 15 mei:
maandag 20 mei:
maandag 20 mei:
wo 22, do 23, vr 24 mei:
woensdag 29 mei:
donderdag 30 / vrijdag 31 mei:

Inloopmogelijkheid voor ouders van groep 3 en 4 (8.20-8.40 uur)
Crea-middag
Inloopspreekuur School-Maatschappelijk Werkster 8.30-9.30 uur
Open Dag
Inloopmogelijkheid voor ouders van groep 3 en 4 (8.20-8.40 uur)
Inloopspreekuur SMW 8.30-9.30 uur
10-minutengesprekken
10-minutengesprekken
Inloopspreekuur SMW 8.30-9.30 uur
Studiedag leerkrachten (Kanjertraining). De kinderen zijn vrij
Voorjaarsvakantie
Inloopmogelijkheid voor ouders van groep 3 en 4 (8.20-8.40 uur)
Inloopmogelijkheid voor ouders van groep 3 en 4 (8.20-8.40 uur)
Inloopspreekuur SMW 8.30-9.30 uur
Inloopspreekuur SMW 8.30-9.30 uur
Schoolplein – Challengeplein 15.15 – 16.30 uur
Inloopmogelijkheid voor ouders van groep 3 en 4 (8.20-8.40 uur)
Inloopspreekuur SMW 8.30-9.30 uur
Schoolplein – Challengeplein 15.15 – 16.30 uur
Cito Eindtoets groep 8
Paasvieringen in de groepen – paasmaaltijd tussen de middag – kinderen om 14.00 uur uit
Paas- / meivakantie
Goede Vrijdag – vrij
Inloopspreekuur SMW 8.30-9.30 uur
Schoolplein – Challengeplein 15.15 – 16.30 uur
Inloopmogelijkheid voor ouders van groep 3 en 4 (8.20-8.40 uur)
PWA-feest. De onderbouw mag tot 12.30 uur mee blijven feesten!
Inloopspreekuur SMW 8.30-9.30 uur
Schoolplein – Challengeplein 15.15 – 16.30 uur
Schoolkamp groepen 8
Sportdag groep 5 t/m 8 (groep 1 t/m 4 is deze dag vrij)
Hemelvaartsdag + extra vrije dag

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

