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Beste ouders / verzorgers,
Hierbij ontvangt u de laatste Nieuwsbrief voor de zomervakantie. We kijken terug op een opmerkelijk schooljaar,
met uitdagingen voor iedereen: voor de kinderen, voor u als ouders, en voor ons als personeel van de school.
Terugkijkend kunnen we zeggen dat we het met elkaar goed gedaan hebben. De meeste kinderen hebben thuis
goed meegedaan via Teams, filmpjes en de software, ze hebben samen met u hard gewerkt, en geen grote
onderwijsachterstanden opgelopen in de lockdownperiode. Sommige kinderen hebben zelfs extra geprofiteerd
van het een-op-een thuisonderwijs van hun ouders. Het was goed om te zien dat bijna alle kinderen het weer heel
fijn vonden om naar school te mogen. Wij waren ook blij om hen weer allemaal in de klas te hebben.
Ouders, bedankt voor alles wat u in het afgelopen jaar voor de kinderen, en voor de school heeft gedaan! We zijn
dankbaar voor de grote ouderbetrokkenheid op onze school!
Nog steeds Corona-maatregelen
De huidige maatregelen blijven voorlopig tot september nog gelden:
•
•
•
•

Ouders / begeleiders blijven buiten het schoolgebouw
Extra hygiënemaatregelen in de school blijven van kracht
Kijk in de nieuwsbrief van juni (staat op onze site) voor de afspraken over halen en brengen
Houd op het plein 1,5 m afstand van elkaar!

Kinderen (en personeelsleden) mogen niet naar school als zij een van de volgende klachten hebben:
•
•
•
•
•
•
•

Hoesten
Keelpijn
Benauwdheid
Verkoudheid, snotneus
Misselijkheid, diarree of braken
Koorts > 38˚
Algehele malaise (grieperige klachten)

Maar... Is uw kind na een paar dagen nog maar een klein beetje snotterig, maar hoest het niet en is het verder
gewoon fit en koortsvrij, dan mag uw kind weer naar school komen. Voor kinderen tot 6 jaar is een uitzondering
gemaakt; zij mogen sowieso naar school als ze alleen maar een beetje snotterig zijn. Maar ook bij deze jonge
kinderen geldt: hou uw kind bij het begin van deze klachten eerst even een dagje thuis om te kijken of het niet
zieker wordt. Blijft het bij een snotneus, en is er geen sprake van koorts of hoesten, dan mag uw kleuter gewoon
naar school. Wat blijft: bij koorts en hoesten: altijd thuisblijven, ook de kleuters!
Is uw kind in contact geweest met een persoon die positief getest is op Covid-19, informeer dan direct de directie.
Schoolreisjes – in september nog niet
Normaal gesproken gaan we in het begin van elk nieuw schooljaar op schoolreis met alle groepen. Op de
geplande data zijn de mogelijkheden helaas nog te beperkt. We zijn in overleg met de parken en de
busmaatschappij om alles te verzetten naar het voorjaar. Na de vakantie hopen we u data door te kunnen geven.
Laatste nieuwsbrief op papier
Deze brief is de allerlaatste die we nog op papier meegeven. We stoppen volgend jaar met de individuele service
aan ouders die graag een papieren brief ontvangen. Alle ouders kunnen de brief via Parro lezen, en ook
raadplegen op onze website. We zullen de brief nog wel ophangen op de prikborden bij de ingang, en een paar
exemplaren in de folderhouder op de gang zetten. Bent u een echte ‘papier-diehard’, dan kunt u uw kind zo’n
exemplaar laten meenemen naar huis.

Dag groep 8!
Alles gaat dit jaar anders. Er was een heleboel geregeld voor het afscheid
van groep 8 dat niet meer door kon gaan zoals we het gepland hadden.
Maar toen er toch weer wat versoepelingen kwamen in de regels, zijn we
met elkaar gaan kijken wat er nog wel zou kunnen. Zodat ook deze lichting
van 2020 met mooie herinneringen terug kan kijken op hun laatste jaar.
In plaats van drie dagen op schoolkamp, hebben we die week eerst een
leuke dag gehad in Hank, met survivalspellen, waterpret, lasergamen, en nog veel meer. Daarna een sport- en
speldag op het korfbalterrein, spellen in de school, frietjes eten op het schoolplein, compleet met een ijscokar
voor het toetje, een supergezellige avond op school met een PWA’s got talentshow (want talenten hebben de
kinderen zeker!) en een feestje, en daarna... de ‘N8 van GROEP8’! De kinderen mochten een nachtje slapen in de
school. Nou ja, slapen... daar kwam natuurlijk niet zoveel van. We hebben gewoon de spannende nachtspellen
van het kamp in de donkere school gedaan. De volgende ochtend om 7 uur geeuwend maar vrolijk weer aan de
slag met een après-ski-achtige ochtendgymnastiek en een heerlijk ontbijt op het schoolplein. Het waren
fantastische dagen! Allemaal minstens zo leuk als op kamp!
En dan de musical. Die kon eigenlijk niet door gaan met publiek erbij, alleen met een livestream, omdat er geen
zaal te vinden was waar het zou kunnen en mogen met de huidige regels. Maar op de valreep is ook dat gelukt,
met medewerking van de gemeente, en hulp van een aantal onmisbare ouders (dankdankdank!!!). Dus die
musical wordt gespeeld, met ouders erbij, in De Stoep. De groep 8-ers hebben er zin in!
Daarmee sluiten deze kinderen op een spetterende en unieke manier hun basisschooltijd af. We zullen hen
missen! We wensen hen toe dat zij in hun verdere leven de nabijheid van God in mooie en in moeilijke momenten
mogen ervaren als kracht en troost. Dat ze God mogen voelen zoals we dat in het lied van de maand juni zongen:
een muur voor de wind
en een vuur voor de kou
een jas voor de regen
en een vriend dichtbij jou
Afscheid van juf Ingrid Klip
Per 1 september gaat onze collega Ingrid Klip op 61-jarige leeftijd met vervroegd
pensioen. Een bevlogen leerkracht, die met hart en ziel altijd bezig was met haar
werk voor de kinderen, en altijd weer meeging met nieuwe ontwikkelingen in het
onderwijs. Een juf die altijd oog had voor het wel en wee van haar kinderen en hun
ouders, en heel attent en meelevend was voor haar collega’s.
41 Jaar werkte ze in het basisonderwijs, waarvan 26 jaar op onze school! Vorig jaar
hebben we dus al een feestje gevierd. Een afscheidsfeestje zit er nu niet in, maar
dat zullen we later goed maken als collega’s.
Ingrid sluit haar loopbaan wel heel bijzonder af: sinds de lockdown werkt ze niet
meer met de kinderen i.v.m. het feit dat zij qua gezondheid in de risicogroep valt.
Achter de schermen vanuit huis is ze overigens nog wel heel betrokken bij haar
groep, en deelt ze het werk met haar duo-collega en vervangster. Maar het is dus onverwacht een vreemd,
geleidelijk afscheid van het onderwijs geworden...
We kunnen helaas nu ook geen mogelijkheid bieden aan ouders om Ingrid gedag te zeggen en haar alle goeds
voor de toekomst te wensen. Maar heeft uw kind ooit bij Ingrid in de klas gezeten (of u zelf !), en wilt u, of wil
uw kind Ingrid nog iets meegeven, bijvoorbeeld een kaart of tekening met een bedankje, groet of wens, dan
zorgen wij uiteraard dat dat bij haar terecht komt. Het zal raar zijn zonder haar... We zullen haar missen!
Ingrid, ook langs deze weg: Dankjewel voor alles. Moge God bij je zijn op het vervolg van je weg, als een lamp
voor je voet en een licht op je pad .

Startdienst van de VCOPS-scholen in Sliedrecht: 16 september
De startdienst die we elk jaar aan het begin van een nieuw schooljaar vieren, zal gehouden worden op 16
september in de Grote Kerk van Sliedrecht. De voorganger is ds. Mink. Het thema is: 'Samen staan we sterk'. De
dienst zal uitgezonden worden via livestream en start om 19.00 uur. De link krijgt u tegen die tijd. Er zal een
gelegenheidskoor optreden van kinderen van de PWA-Valkweg. De collecte (ja, ook dat kan online) is voor
stichting Compassion, die kinderen toekomstkansen biedt op plekken in de wereld waar dat hard nodig is.
(www.compassion.nl). Zet het in uw agenda, en kijk samen met uw kind!
Geen schoolmelk meer
De schoolmelkregeling houdt in het nieuwe schooljaar op te bestaan. Ouders die een abonnement hebben
afgesloten, krijgen persoonlijk bericht van Campina.
‘Eigen’ laptops straks ook in groep 4
De afgelopen jaren hebben wij in de bovenbouw gefaseerd het gebruik van laptops ingevoerd, waarmee we een
aantal zaken meer gepersonaliseerd, dus aansluitend op de leerbehoefte van elk kind, konden vormgeven. Veel
moderne methodes, zoals wij die gebruiken, bieden actuele lessen en digitaal te verwerken opdrachten. Dan is
het erg fijn dat elk kind op school de beschikking heeft over een eigen laptop.
Komend jaar zullen we ook voor de kinderen in groep 4 laptops aanschaffen. Natuurlijk zullen we met deze jonge
kinderen ook nog veel op papier gaan schrijven, want dat is heel belangrijk om goed te leren. In de hogere
groepen blijft dat overigens ook nog steeds aandacht krijgen.
Typeles op school vanaf groep 5 – Typecursus thuis
Juist omdat we steeds meer werken met laptops, hebben we besloten dat we ook lestijd gaan reserveren voor
een officiële typecursus, voor rekening van school. Volgend jaar gaan we vanaf januari in groep 5 starten met
een typecursus op school. Dan hebben de kinderen ongeveer de minimale leeftijd waarop dit goed werkt. Tegen
die horen de betreffende ouders daar meer over.
Voor de kinderen in de hogere groepen willen we met klem nog eens wijzen op de mogelijkheid van de
typecursus Typeworld die u via school kunt aanschaffen voor € 13,50. U helpt uw kind er echt mee in deze digitale
wereld, zeker als u het thuis serieus aanpakt. Kijk op onze site onder ‘diversen’.
Nieuwe rekenmethode
Het afgelopen jaar hebben we onderzoek gedaan naar effectief en boeiend
rekenonderwijs. Op basis van de nieuwste theorieën over rekendidactiek zijn
we gaan kijken welke methodes interessant zijn. Leerkrachten hebben
proeflessen van verschillende methodes gegeven in de klas. Uiteindelijk
hebben wij met elkaar gekozen voor de rekenmethode ‘De wereld in getallen
5’. Dat is een totaal vernieuwde versie van de methode die we nu hebben.
Wij hebben voor deze methode gekozen, omdat de methode uitgaat van de
rekendidactiek ‘evenwichtig rekenen’. De methode heeft een goede
verdeling tussen begripsvorming, automatisering en verbinding met de realiteit. Er zijn dus meer praktische,
boeiende rekenlessen. Een belangrijk onderdeel van deze methode, zeker in de bovenbouw, is het digitale deel.
Daarin verwerken de kinderen dat wat ze geleerd hebben op een niveau dat aansluit bij hun leerbehoefte. Het
gaat verder dan alleen verschillende niveaus (zoals nu: als de sommen goed gemaakt worden, worden ze
moeilijker), maar door nieuwe logaritmes in de software wordt geanalyseerd welke soort fouten gemaakt
worden, en wordt de oefenstof daarop aangepast in gepersonaliseerde opdrachtmandjes. De leerkracht kan
realtime meekijken wat elk kind doet, en daardoor in de klas direct hulp bieden waar dat nodig is. Op dit moment
zijn we in de groepen bezig om te werken aan eventuele hiaten die er zijn in de leerlijnen tussen de oude en de
nieuwe methode, zodat we na de vakantie goed aansluiten op de nieuwe methode. Wij hebben er zin in om met
deze vernieuwde rekenmethode aan de slag te gaan!

Blijven (voor-)lezen in de vakantie!
Voor alle kinderen geldt: blijf in de vakantie lekker veel lezen. Er is niets wat je zo goed helpt voor je schoolwerk
als veel lezen, want lezen (voor de kleintjes ook voorlezen) vergroot je woordenschat enorm, wat je bij alle
vakken helpt om alles goed te begrijpen. Het helpt je ook beter te spellen, omdat je automatisch heel veel goed
gespelde woorden ziet tijdens het lezen. Dus ga naar de bibliotheek en zoek wat leuke, spannende of
interessante boeken uit. Een bibliotheekpas is voor kinderen gratis! Adres bibliotheek: Scheldelaan 1.
Speciaal voor groep 3 en 4: Bestrijd de leesdip met project ‘vakantielezen’
Na een schooljaar veel gelezen te hebben is er door kinderen een bepaald niveau
bereikt. Als je dan vervolgens 6 weken ineens weinig leest, zakt het leesniveau
van het kind heel erg snel terug. Dit is zeker het geval bij kinderen uit groep 3 en
4 die het lezen nog onvoldoende onder de knie hebben. Daarom willen wij graag
in samenwerking met ‘BibliotheekAanZet’, de kinderen stimuleren om tijdens de
zomervakantie te blijven lezen. Daarmee blijft het leesniveau op peil en ervaren kinderen dat lezen overal en
altijd leuk is. Op de camping, in de tuin, aan het strand of op de trampoline: in de zomer kun je overal lezen.
De kinderen van de groepen 3 en 4 krijgen binnenkort van hun leerkracht een landkaart. Zij kunnen met deze
landkaart op reis door 6 landen (Sprookjeseilanden, Lachland, Griezelkust, Sportmanie, Dierenrijk en
Avonturenland). Per land kunnen de kinderen 3 opdrachten maken. Om de opdrachten te maken, moeten de
kinderen leeskilometers maken. Wij nodigen de kinderen (en hun ouders) van harte uit om aan te haken bij het
vakantielezen. Bij een volle landkaart (6 stickers) kunnen de kinderen meedoen met een prijsvraag. Ze maken
een foto van hun volle landkaart, sturen deze op en maken kans op een leuke prijs! Meer informatie volgt
binnenkort via de eigen leerkracht.
Magazines van oudervereniging ‘Ouders van waarde’.
Wij zijn als school lid van de oudervereniging ‘Ouders van waarde’. Daarmee krijgen wij toegang tot hun onlinemagazines, die echt interessant zijn om te lezen. Er staan artikelen in over opvoeding, gezondheid, school, leuke
tips, etc. U vindt de links naar deze magazines op onze site. De moeite waard. Kijk onder ‘Ouders’.
Twee keer per jaar krijgen wij ook een aantal papieren edities van hun blad ‘Ouders, bedankt’ toegestuurd; voor
de kerstvakantie en voor de zomervakantie. Wij leggen deze bladen bij de ingang van de school neer. Vindt u het
leuk om te lezen, dan kunt u uw kind vragen er een mee naar huis te nemen. Op=op.
Informatieavonden en startgesprekken na de vakantie
Zoals het er nu voor staat, kunnen we in september nog geen ouders in de school ontvangen. U hoort in de
eerste nieuwsbrief van het nieuwe jaar op welke manier we de informatieavonden en de startgesprekken, die
wij wel heel waardevol vinden, door laten gaan. Wellicht via Teams, dus misschien goed om alvast eens te kijken
of u deze Microsoft Office-applicatie kunt installeren thuis, mocht u deze nog niet gebruiken.
Voor in uw agenda:
dinsdag 7 juli:
woensdag 15 juli:
donderdag 16 juli:
vrijdag 17 juli t/m vrijdag 28 augustus:
maandag 31 augustus:
woensdag 16 september:

afscheidsmusical groep 8
kinderen krijgen hun rapportmap mee
laatste schooldag voor de vakantie (‘s morgens)
zomervakantie
Start nieuw schooljaar
Startdienst in de Grote Kerk via livestream

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

