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Beste ouders / verzorgers,
De herfst doet zijn intrede. Maar regen en kou maken het binnen juist weer extra gezellig! Zeker nu, want het is
Kinderboekenweek. Terwijl deze zin wordt getypt, klinkt in de school opeens dringend de binnenbel; ‘tring-tringtring-tring-tring’. Direct hoor je overal kinderen in beweging komen. Ze lopen snel naar hun lokaal. Laptops
worden dichtgeklapt, pennen neergelegd. ‘Yes!! Lees-alarm! Vervolgens daalt in
heel de school een enorme rust neer. Kinderen gaan lekker lezen. Leerkrachten
lezen voor. Wat is lezen toch heerlijk. Echt ook een tip voor thuis om gewoon af
en toe alle prikkelende schermen uit te zetten en allemaal een mooi boek te
pakken. Verhalen lezen is fijn, het onthaast en geeft rust, het bevordert de
taalontwikkeling, de sociale ontwikkeling, de fantasie en de algemene
ontwikkeling. Gewoon doen! Hoe meer je leest, hoe makkelijker het wordt, en hoe
meer plezier je eraan gaat beleven. Gewoon doen!
En verder nog in deze Kinderboekenweek...
U heeft een tijdje geleden in Parro een brief gekregen met alle informatie over de Kinderboekenweek. De
opening was leuk, met veel verklede kinderen in een historische outfit, vanwege het thema “En toen?”.
Aanstaande woensdag is de boekenruilmarkt voor groep 5 t/m 8. Uw kind mag maximaal 8 boeken inleveren
die hij/zij thuis niet meer wil houden. Daar krijgt uw kind 1 voucher per boek, maar maximaal 3 vouchers voor
terug waarmee hij/zij op de boekenmarkt andere boeken mag uitzoeken. De boeken die eventueel over zijn,
krijgen een goede bestemming. Denk aan kinderen die thuis eigenlijk nooit boeken hebben. Hebben we daarna
nog boeken over, dan gaan die naar de kringloopwinkel, of krijgen ze een officieel ‘zwerfboeken’-bestaan.
Daarnaast is er nog de kleurwedstrijd en de voorleeswedstrijd. We genieten met de kinderen van deze week!
Activiteiten in de herfstvakantie
Van 19 t/m 23 oktober is het herfstvakantie. De kinderen hoeven zich niet te
vervelen, want SOJS heeft weer leuke activiteiten georganiseerd. Kijk op:
https://sojs.nl/index.php/bomvolle-herfstvakantie/
Coronamaatregelen
Wilt u alstublieft (!!) onderstaande maatregelen blijven volgen:
• U blijft als ouder/verzorger te allen tijde buiten het schoolgebouw, tenzij u een afspraak heeft. Bij een
afspraak krijgt u instructies en zorgen wij voor een veilige setting. (moet u écht even iets langsbrengen, app
dan in Parro dat u de gymtas, of de beker, of de ... om het hoekje bij de buitendeur heeft gezet)
• Extra hygiënemaatregelen in de school blijven van kracht
• Halen/brengen: Ouders van groep 5 t/m 8 komen niet op het plein of in de directe omgeving van school;
ouders van groep 1 t/m 4 lopen juist wel het plein op i.v.m. de doorstroom bij het hek en op de stoep.
• Houd op het plein 1,5 m afstand van elkaar. Geef elkaar de ruimte bij de hekken.
• Kleuters die het spannend vinden om alleen naar binnen te gaan, kunnen worden begeleid door een
leerling van groep 8, herkenbaar aan de gele hesjes, of een oudere broer/zus. Er staat ook altijd personeel
op het plein.

Kinderen mogen niet naar school als zij een van de volgende klachten hebben:
•
Flink hoesten
•
Benauwdheid of pijn bij het ademen
•
Diarree of braken
•
Koorts > 37,8
•
Griepklachten
Kinderen mogen wel naar school als zij alleen maar verkouden zijn. Wanneer de verkoudheidsklachten beginnen,
kijkt u eerst een dag of uw kind niet zieker wordt (verschijnselen zoals hierboven). Deze eerste dag blijft uw kind
thuis. Blijft het bij lichte verkoudheidsklachten, dan verwachten we uw kind gewoon weer op school.
Wanneer een van uw gezinsleden lichte klachten heeft, maar (nog) niet positief is getest, mag uw kind naar
school, uiteraard alleen zolang uw kind zelf geen klachten heeft.
Wanneer een gezinslid, of iemand met wie uw kind veel in aanraking is geweest, positief is getest, gaat het hele
gezin op advies van de GGD minimaal 10 dagen in quarantaine. In deze periode kan uw kind niet op school komen,
ook niet als hij/zij klachtenvrij is. Neem contact op met de leerkracht over schoolwerk voor thuis.
Ventilatie – hoe zit dat op onze school
Ventilatie in school, zuurstofrijke lucht, is altijd van groot belang, niet alleen nu. Ons schoolgebouw beschikt over
een ventilatiesysteem dat voldoet aan het bouwbesluit. In elk lokaal wordt de lucht actief afgezogen. Verse lucht
wordt aangezogen via open ramen en deuren. Recent hebben we het ventilatiesysteem laten nakijken, waarbij
ontdekt is dat er een paar ruimtes zijn waar het niet meer optimaal werkt. Dat wordt op korte termijn verholpen.
In alle lokalen staan (altijd al) CO2-meters. Als het lampje van zo’n meter van groen naar oranje gaat, is dat een
teken dat er extra geventileerd moet worden. Rood betekent: te weinig verse lucht. Zo blijven we altijd alert op
ventileren. In de pauzes staan ramen en deuren van elk lokaal sowieso open, zodat er flink gelucht wordt. In het
bijgebouw waar dit jaar de groepen 5 zitten, is het ventilatiesysteem nog iets moderner; daar wordt actief verse
lucht zowel aan- als afgezogen.
Nieuwe leerlingen
In oktober verwelkomen we Nore (1/2b), Jamie (1/2b), Niek (1/2d), Annemay (1/2d), Destiny (1/2d), en Jack (1/2d)
bij ons op school. Van harte welkom allemaal! We hopen dat jullie fijne jaren op de PWA mogen beleven!
Andere schoolmaatschappelijk werker – geen spreekuur op school
Omdat het aantal volwassenen in scholen zo klein mogelijk moet blijven, houden de school-maatschappelijk
werkers van de gemeente Sliedrecht voorlopig geen spreekuren op de scholen. Wilt u de SMW toch graag
spreken, omdat uw kind problemen ervaart vanwege de thuissituatie waarbij u ondersteuning of advies kunt
gebruiken (denk bv. aan een lastige echtscheiding, schuldproblematiek, opvoedproblemen, etc.), dan kunt u
contact opnemen met onze nieuwe schoolmaatschappelijk werker: Linda van de Bosch. U kunt dan een afspraak
maken in het Bonkelaarhuis. Mail naar: l.vandenbosch@bonkelaarhuis.nl of bel 0184420539. Zie verdere informatie over SMW en adressen in de schoolgids op de site (blz.
37). Weet dat u voor een gesprek ook altijd terecht kunt bij de Intern Begeleider of de
directeur van school. Maak wel even een afspraak.
Schoolgids 2020-2021
U vindt de nieuwe schoolgids op onze site www.pwa95.nl. In deze gids zijn de laatste
updates verwerkt in alle praktische informatie. Daarnaast vindt u er uitleg over de
laatste ontwikkelingen op onze school en de zaken waar wij dit schooljaar specifiek
mee aan de slag gaan. Elk gezin krijgt deze maand ook een papieren exemplaar voor
thuis.

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 naar Leoni de Wee (leonivandervalk@hotmail.com).
Lied van de maand
Het lied van de maand oktober is: “De Heer is mijn Herder”, van Marcel & Lydia Zimmer. Een mooi, rustig liedje
van vertrouwen op de bekende tekst van Psalm 23. (https://www.youtube.com/watch?v=xoT3tmyk638)
Opbrengst collecte startdienst
De collecte die tijdens de digitale startdienst is gehouden voor het Covid noodfonds van Compassion, heeft
618,55 opgebracht. De VCOPS heeft dit bedrag verdubbeld en overgemaakt.
(https://www.compassion.nl/landingspaginas/nieuws-agenda/nieuwsberichten/noodhulp-covid-19/)

Geen luizencontroles – houdt u het thuis goed in de gaten?
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)
Sinterklaas en Kerst in coronatijd
Natuurlijk vieren wij alle feesten met de kinderen op school. Sinterklaas heeft een afspraak gemaakt, dus hij mag
de school in. Sint heeft dit jaar gevraagd of juffen en meesters hem willen helpen als hulppiet, want hij wil deze
keer natuurlijk niet een heleboel Pieten mee de school in nemen. Het kerstverhaal uit de bijbel blijft uiteraard
ook centraal staan, daar verandert corona niets aan.
Maar u zult begrijpen dat we samenkomsten met ouders voorlopig niet door kunnen laten gaan. Zelfs
bijeenkomsten buiten op het schoolplein zijn nu onverstandig. Jammer, maar we gaan niet de grenzen van de
regels en onnodige risico’s opzoeken.
Voor de kinderen zullen wij onze creativiteit inzetten om alle feesten zo mooi, gezellig en sfeervol mogelijk door
te laten gaan. Dat gaat lukken zolang wij het virus buiten de school kunnen houden! En verder hopen we volgend
jaar weer alles met u samen te kunnen beleven, want dat blijft natuurlijk wel het allerfijnst!
Voor in uw agenda:
woensdag 30/9 t/m vrijdag 9 oktober:
maandag 19 t/m vrijdag 23 oktober:
week 47:
vrijdag 4 december:
week 51:
vrijdag 18 december:
maandag 21-12 t/m vrijdag 01-01:

Kinderboekenweek
Herfstvakantie
Extra 10-minutengesprekken voor groep 3 en groep 8
Sinterklaasfeest. ’s Middags zijn alle kinderen vrij
Kerstvieringen op school (zonder ouders)
’s Middags zijn de kinderen vrij
Kerstvakantie

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

