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Beste ouders / verzorgers,
Fijn dat we weer begonnen zijn! Na een weekje zijn alle kinderen weer gewend aan het ritme en zijn we lekker aan
de slag! In deze brief allerlei startinformatie: informatieavonden, startgesprekken, startdienst, etc.
Corona-maatregelen op school – even volhouden
Het is fijn dat u zo goed blijft meewerken aan de maatregelen, ook al zijn we er eigenlijk allemaal wel een beetje
klaar mee. We vragen u echt dringend om onderstaande punten nog even vol te houden. Er zijn diverse scholen
in Nederland die geheel of gedeeltelijk gesloten zijn vanwege corona onder leerkrachten en bijbehorende
quarantaines. Invalleerkrachten zijn er niet. Niemand zit erop te wachten dat de kinderen weer thuis moeten
blijven. Daarom doen wij er alles aan om het virus buiten de deur te houden. Wij houden ons zelf ook aan strikte
afspraken, terwijl dat niet praktisch of gezellig is. Houdt u ook even vol? Dank u!
Onderstaande maatregelen blijven van kracht:
•
•
•
•
•

Ouders / begeleiders blijven te allen tijde buiten het schoolgebouw, tenzij u een speciale afspraak heeft
Extra hygiënemaatregelen in de school blijven van kracht
Ouders van groep 5 t/m 8 komen niet op het plein; ouders van groep 1 t/m 4 juist wel ivm spreiding
Houd op het plein 1,5 m afstand van elkaar!
Kinderen die het spannend vinden om alleen naar binnen te gaan, kunnen nog steeds worden begeleid door een leerling van
groep 8, herkenbaar aan de gele hesjes. Er staat ook altijd personeel op het plein. U kunt écht niet zelf mee naar binnen lopen.

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
Grieperige klachten

Houdt u uw kind bij het begin van dit soort klachten, ook als het minimaal is, altijd eerst thuis om te kijken of het
niet zieker wordt. Blijft het bij alleen een snotneus, is er verder geen sprake van koorts of hoesten, en voelt uw
kind zich fit, dan mag uw kind weer naar school. Bij koorts en hoesten: altijd thuisblijven, ook de kleuters! We
weten inmiddels dat kinderen niet heel ziek worden van het virus, maar het wel kunnen overbrengen. Is uw kind
in contact geweest met een persoon die positief getest is op Covid-19, informeer dan direct de directie.
Startdienst van de VCOPS-scholen in Sliedrecht: 16 september
Hierbij willen we iedereen van harte welkom heten op woensdag 16 september bij de online-startdienst van de
christelijke basisscholen van de VCOPS in Sliedrecht. In deze dienst willen we bidden om de zegen van God over
het nieuwe schooljaar. Het thema is: ‘Samen sta je sterk…’
Dominee Mink van de Hervormde Gemeente wil met ons nadenken over dit thema. Het projectkoor van de Prins
Willem-Alexanderschool o.l.v. Rianne Stouten zal voor ons zingen en Jaco van de Graaf begeleidt dit op de piano.
Alle belangstellenden kunnen deze dienst volgen via de livestream van de Grote Kerk in Sliedrecht. Deze
livestream start om 18.50 uur. De eerste 10 minuten zullen we werk tonen dat leerlingen hebben gemaakt bij dit
thema en om 19.00 uur zal de dienst starten. De link krijgt u 16 september via Parro.
Tijdens de dienst zullen we een digitale collecte houden voor het mooie werk dat Compassion doet. De kinderen
mogen in die week ook geld mee naar school nemen voor dit doel.

Informatieavonden
Normaal gesproken verwelkomen we als leerkrachten alle ouders graag in de klassen aan het begin van elk
schooljaar, om kennis te maken en om informatie over de jaargroep te geven. Dat kan helaas nu niet. Toch vinden
we het fijn om u de nodige informatie te geven. Een aantal leerkrachten wil dat graag online in Teams doen. Op
die manier is er toch even contact, en kunt u uw vragen direct live in de chat zetten. Andere leerkrachten maken
een filmpje, zodat u toch even in de klas kunt meekijken. Weer anderen zorgen voor een brief met informatie. In
alle gevallen kunt u vragen stellen. In principe houden we de volgende planning aan:
• Donderdag 10 september: 19.00 uur groep 5 en 6 / 20.00 uur groep 7 en 8
• Donderdag 17 september: 19.00 uur groep 1 en 2 / 20.00 uur groep 3 en 4
Deze precieze tijden gelden dan uiteraard voor de live-sessies, maar ook voor het moment dat de leerkrachten
via Parro beschikbaar zijn voor algemene vragen naar aanleiding van het filmpje of de brief.
De leerkracht van uw zoon/dochter laat via Parro tijdig weten voor welke optie gekozen is. Wordt het live via
Teams, dan krijgt u informatie over hoe dat werkt en een uitnodigingslink. Houdt u de informatie van de
groepsleerkracht dus goed in de gaten.
Startgesprekken (10-minutengesprekken)
Ook de startgesprekken houden we nog niet op school. Hoewel we in de klas wel anderhalve
meter afstand kunnen houden, wordt het in de smalle gangen gewoon te druk. Daarom zullen we
net als in juni werken met bel-afspraken of Teams-afspraken. We voeren deze gesprekken in week
40 (28/9 – 2/10). Vanaf 21 september kunt u een moment inplannen dat u uitkomt.
De startgesprekken zijn bedoeld om u als ouders de gelegenheid te geven om de leerkracht te vertellen over uw
kind. Wat heeft uw kind nodig van ons, waar moeten we op letten, wat verwacht u van de nieuwe leerkracht,
etc? Wilt u zich voorbereiden op deze vragen?
Gesprek plannen via Parro – hoe gaat dat ook alweer?
U krijgt op de aangegeven datum in de Parro-app een melding dat er een nieuw agenda-item in Parro staat voor
de groep van uw kind, namelijk ‘10-minutengesprekken’. Wanneer u dit opent, ziet u de beschikbare tijdstippen.
U klikt op het gewenste tijdstip. De leerkracht weet dan op welk moment hij/zij contact met u kan maken.
Startgesprekken met de kinderen
In de eerste weken van het schooljaar maken de leerkrachten ook tijd om even met elk kind een poosje apart,
buiten de klas, een gesprekje te voeren. De kinderen kunnen dan vertellen over hun hobby’s of andere
persoonlijke zaken, en ook aangeven wat ze leuk of lastig vinden op school, en hoe de juf of meester hen zou
kunnen helpen daarbij. Fijne gesprekken zijn dat altijd! Voor deze gesprekjes zijn geen vaste data gepland, want
organisatorisch is het natuurlijk een uitdaging om dit allemaal onder schooltijd te realiseren, maar vóór de
herfstvakantie heeft elk kind in ieder geval zo’n persoonlijk gesprek gehad.
Nieuwe meesters en juffen
Wat fijn dat we dit jaar weer konden starten met een volledige bezetting, want helaas is dat in Nederland niet
meer vanzelfsprekend. Als nieuwe collega op de PWA heten we Jan Hoftijzer welkom in ons midden. Jan is een
veelzijdige leerkracht, met ervaring van groep 3 t/m 8, en daarnaast ervaring en opleiding op diverse andere
onderwijsgebieden. Toe aan een nieuwe uitdaging is hij ons team komen versterken, waar we heel erg blij mee
zijn! Dit schooljaar heeft hij groep 3a onder zijn hoede.
Andere nieuwe gezichten zijn Tine Zoutendijk (groep 3b) , Nander de Man (groep 6a) en Kelly Wervenbos (1 dag
groep 3a). Zij zijn al jaren werkzaam op onze school, dus voor ons heel vertrouwde collega’s, maar zij werk(t)en
op locatie Valkweg, waardoor ze voor de meeste ouders en kinderen op de Waalslaan toch ‘nieuw’ zijn.
We heten meester Hoftijzer, meester de Man, juf Zoutendijk en juf Wervenbos van harte welkom op onze school
/ onze locatie!

‘Taallokaal’ op de PWA voor intensief onderwijs in de Nederlandse taal
Op beide locaties zien we regelmatig kinderen instromen die de
Nederlandse taal niet of slecht beheersen. Dat kan komen omdat de ouders
een andere taal spreken, of omdat er sprake is van een taalontwikkelingsstoornis (TOS) in de vroege jaren. Het is erg belangrijk dat
deze kinderen al zo vroeg en zo jong mogelijk intensief taalonderwijs krijgen.
Dat kan heel veel problemen in de verdere schoolloopbaan voorkomen. We
hebben hier dit schooljaar een ervaren leerkracht, die zeer gemotiveerd is
voor deze taak; Kelly Wervenbos, een aantal dagen voor vrij kunnen roosteren. Op locatie Valkweg is een lokaal
beschikbaar, waar Kelly met speciale methodes en materialen aan de slag gaat met intensief taalonderwijs aan
met name jonge kinderen van groep 1 t/m 4. Deze kinderen komen op bepaalde dagdelen, in kleine groepjes, bij
haar. Vanuit onze locatie zullen er ook kinderen op bepaalde tijden naar het taallokaal op de Valkweg gaan.
Daarnaast ondersteunt juf Wervenbos ook oudere leerlingen die later instromen vanuit andere landen. Uiteraard
wordt dit uitgebreid besproken met de betreffende ouders. We hopen deze kinderen hiermee een nog betere
basis mee te geven, waardoor ze in latere jaren op alle gebieden makkelijker mee kunnen doen, en hun talenten
nog beter tot uiting kunnen laten komen.
Levelwerk – Kien- en Plusrekenen – rekenondersteuning
Onze rekencoördinator en level-/pluswerkbegeleider meester Peter Vogel, is dit jaar op woensdag en donderdag
te vinden in het voormalige computerlokaal op de benedenverdieping, dat we speciaal voor dit doel hebben
verbouwd in de vakantie. Kinderen krijgen hier extra uitdaging en verdieping, dan wel ondersteuning, in kleine
groepen. Een apart computerlokaal was niet meer zo nodig nu we laptops en tablets in de klassen hebben.
Babynieuws!
Op 21 augustus is Jidde Mattias geboren. Jidde is de zoon van Anneke (juf van gr. 3)
en Dieter Spruijtenburg, en broertje van Ninte. Op de kaart staat een mooi
kinderliedje, dat eindigt met de woorden: ‘je Vader zorgt voor jou, Hij houdt je in Zijn
Vaderhand’. Wat fijn om te mogen opgroeien in dat geloof! Moeder en zoon maken
het goed. We feliciteren juf Anneke Spruijtenburg en haar gezin van harte.
Nieuwe leerlingen
In augustus / september mogen we weer heel wat nieuwe leerlingen verwelkomen:
Rana (1/2a), Albertina (1/2c), James (1/2c), Joachim (1/2c), Julian (1/2c), Mara (1/2b), Delano (1/2b), Nora (1/2b),
Demi (1/2b), Selina (1/2d), Ise (3a), Violeta (4a), Nala (1/2b), Milan (4a), Yasmin (4a) en Kelsey (5b).
Van harte welkom allemaal! We hopen dat jullie fijne jaren op de PWA mogen beleven!
Veiliger oversteken op de Rembrandtlaan
Na veelvuldig overleg met de gemeente is onze
wens voor veiligere oversteekplaatsen op de
Rembrandtlaan eindelijk gerealiseerd. Blij mee! Er
zijn op meerdere plekken, zowel bij de Lijsterweg
/ Genestetstraat als bij de Willem Kloosweg / Prof.
Van
Musschenbroekstraat,
vluchtheuvels
gekomen, zodat de kinderen een tussenstop
kunnen maken, en om de automobilisten veel
alerter te maken op de zebrapaden. Ook is bij de
Lijsterweg de hoek minder scherp gemaakt, en is
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er wat begroeiing weggehaald, waardoor zowel
voetgangers als automobilisten een beter overzicht hebben en elkaar goed kunnen zien. Aan u als ouders de
vraag om de kinderen te leren dat zij gebruik maken van deze oversteekplekken, voor hun eigen veiligheid.

Leerlingtevredenheidspeiling
In het kader van ons kwaliteitsbeleid staat er dit najaar weer een leerlingtevredenheidspeiling in de planning. De
leerlingen van de bovenbouw zullen in de klas anoniem een vragenlijst invullen. De resultaten van dit soort
peilingen, en mogelijke actiepunten, delen we altijd met de MR en daarna in de Nieuwsbrief.
Gebedsgroep
"Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben Ik in hun midden" (Bijbel, Matteüs 18:20).
Op onze school is een groep ouders die regelmatig (1x per 2 weken) samenkomt om met
elkaar te bidden voor school, leerlingen en leerkrachten. Elke ouder is van harte welkom om
zich daarbij aan te sluiten. Af en toe, of elke keer, dat maakt niet uit. Vanwege de
coronamaatregelen gebeurt dit nu niet op school, maar vanuit een huiskamer. Kom ook eens
langs! Jongere kinderen kun je gewoon meenemen. Wie wil meebidden of een keer komen
kijken, kan een berichtje sturen of bellen naar Moniek van Oord (06-47232193).
Lied van de maand
Ook dit schooljaar is er voor de Sliedrechtse scholen van de VCOPS weer een lijst gemaakt van christelijke liedjes
die kinderen fijn vinden om te zingen. We hebben met een aantal kerken in Sliedrecht de afspraak dat dit ‘Lied
van de maand’ in die betreffende maand ook aan bod komt in de zondagse kerkdienst. Fijn voor de kinderen als
daar dan ‘hun’ lied herkennen en mee kunnen doen. Het lied wordt sowieso aangeleerd in de groepen 5 t/m 8,
maar veel liedjes zijn ook prima geschikt voor de lagere groepen. U vindt de lijst (binnenkort) op onze site, en
elke maand vermelden we het lied in de Nieuwsbrief.
Het lied van de maand september is gekozen door de startdienstcommissie en zal in die dienst ook een plek
hebben: “De kracht van uw liefde”. (https://www.youtube.com/watch?v=g4ZrsHd-_AM)
Luizencontrole – kijkt u thuis even goed?
De luizencontrolegroep voert vanwege de coronamaatregelen voorlopig geen controles uit op school. Wilt u als
ouders nu extra goed opletten of uw kind geen luizen heeft? Ontdekt u luizen, of twijfelt u, laat het dan direct
via Parro weten aan de leerkracht. Kijk op onze site. (http://www.pwa95.nl/pagina/409213/Hoofdluis+-+luizencape)
Kinderboekenweek 2020 – ‘Terug in de tijd’
Woensdag 30 september gaat de Kinderboekenweek van start.
Het thema is: “Terug in de tijd”. Boeken brengen geschiedenis
tot leven, waardoor de wereld van vroeger tastbaar wordt. Lees
spannende verhalen over ridders, verplaats je in oorlogstijd of
kom van alles te weten over de Oudheid. Je hebt geen
tijdmachine nodig om andere tijden te ontdekken: door het lezen van boeken kun je je in andere tijden
verplaatsen! We gaan daar met de kinderen op een feestelijke manier mee aan de slag.
Helaas kunt u daar als ouders dit jaar niet van meegenieten op school. Ook de feestelijke opening op het plein
die u van ons gewend bent, is i.v.m. de maatregelen nu niet op deze manier mogelijk.
Voor in uw agenda:
woensdag 16 september:
19.00 uur Startdienst via livestream Grote Kerk (online vanaf 18.50 uur)
donderdag 10 september 19.00 uur:
Teams-sessies informatieavonden groep 5 en 6
donderdag 10 september 20.00 uur:
Teams-sessies informatieavonden groep 7 en 8
donderdag 17 september 19.00 uur:
Teams-sessies informatieavonden groep 1 en 2
donderdag 17 september 20.00 uur:
Teams-sessies informatieavonden groep 3 en 4
Dit geldt niet voor alle groepen; lees het bericht in deze brief en volg de aanwijzingen van de leerkrachten in Parro
vanaf maandag 21 september:
Inschrijving voor de startgesprekken in Parro (voor alle ouders!)
week 40 (28/9-2/10):
Startgesprekken / 10-minutengesprekken via telefoon of Teams
woensdag 30/9 t/m vrijdag 9 oktober:
Kinderboekenweek
maandag 19 t/m vrijdag 23 oktober:
Herfstvakantie

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

