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Beste ouders / verzorgers,
In de VS en Canada wordt in november de van oorsprong christelijke feestdag
‘Thanksgiving’ gevierd. We kennen dat uit films en series.
In Nederland bestaat een dergelijke traditie ook, alleen is die veel meer binnen de
kerken gebleven. Hier wordt elke eerste woensdag van november ‘Dankdag’
gevierd. Een dag waarop we speciaal aandacht hebben voor dankbaarheid voor alle
goede dingen in ons leven en voor de mensen om ons heen. Het is heel mooi om
ondanks alle moeilijkheden en zorgen die er soms zijn in onze levens, toch stil te blijven staan bij alles waar we
dankbaar voor kunnen zijn. “Tel je zegeningen, één voor één” is een ouderwets liedje dat de opa’s en oma’s
waarschijnlijk nog wel kennen. Het liedje is misschien ouderwets, maar de boodschap is van alle tijden. Wie zijn
zegeningen telt, ondanks alles, is een gelukkiger mens. Een mooie boodschap, juist in deze tijd van Covid, waarin
veel gezinnen zorgen hebben, kleine en grote, op diverse gebieden. Sterkte en moed gewenst daarbij!
Dankdag – kinderdiensten in de kerken op woensdagmiddag 4 november
Alle kinderen in Sliedrecht zijn van harte uitgenodigd in een van onderstaande dankdag-vieringen:
Kinderdienst van de Hervormde Gemeente:
• Waar: Grote Kerk, Kerkbuurt 131. Start: 14.30 uur. Thema: ‘Dank God in alles’.
De dienst wordt geleid door dominee G.J. Mink, en er is muzikale medewerking van Rianne Stouten en
pianist Jaco v.d. Graaf. De dienst is alleen toegankelijk voor kinderen in de basisschoolleeftijd, en kan ook
via de livestream van de Grote Kerk gevolgd worden (zie www.hervormdsliedrecht.nl).
Gezamenlijke kinderdienst van de Gereformeerde Kerk en de Nederlands - & Vrijgemaakt Gereformeerde Kerk:
• Waar: Gereformeerde Kerk, Middeldiepstraat 6. Start: 14.30 uur. Thema: ‘Dank U wel’.
De dienst wordt geleid door dominee Alexander Veerman en dominee Geert van Dijk. Er is muzikale
medewerking van de bekende kinderliedschrijver / muzikant / zanger Marcel Zimmer. De dienst is alleen
toegankelijk voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Vanwege de coronabeperkingen (maximaal aantal
ivm drukte bij brengen/halen) wordt gevraagd om vooraf te reserveren via www.ngksliedrecht.nl. De
dienst kan ook gevolgd worden via de livestream van de Gereformeerde kerk (zie www.gksliedrecht.nl).
Corona op school
Binnen de school merken we steeds meer van de gevolgen van het virus. Veel kinderen zijn
of waren de afgelopen tijd in quarantaine vanwege een positief geteste vader, moeder,
broer, of zus. We proberen hen zoveel mogelijk bij de klas te betrekken, door contact te
houden en schoolwerk voor thuis te regelen. Want het valt niet mee, zo’n lange periode
thuis! (10 dagen quarantaine voor het hele gezin vanaf het moment dat de positief geteste
huisgenoot geen klachten meer heeft!)
En ook onder leerkrachten zijn er soms zorgen. De vader van een van de leerkrachten is afgelopen weekend
overleden aan corona. Veel leerkrachten hebben zich laten testen vanwege griep- en verkoudheidsklachten. Dan
kunnen ze even niet naar school. Drie leerkrachten hebben corona gehad de afgelopen weken (uiteraard worden
de ouders van die groep daar dan over geïnformeerd). Gelukkig zijn ze niet ernstig ziek geweest, maar
vermoeidheid blijft wel even. Enkele anderen moesten in quarantaine vanwege een positief geteste huisgenoot.
Sommige leerkrachten hebben hun kinderen soms ineens thuis, en moeten dan acuut iets regelen.

Een en ander legt niet alleen druk op de gezinnen waar het speelt, maar ook op het werk op school. Het
verzorgen van thuisonderwijs, het bijwerken van kinderen die dagen afwezig zijn geweest, het invallen voor
afwezige collega’s, het uitstellen van eigen taken op school om een groep op te kunnen vangen, het wegvallen
van ondersteuners omdat zij voor een groep staan, het geregel en het steeds weer flexibiliteit opbrengen; alles
bij elkaar beginnen we het wel te voelen. Maar we blijven positief, en zorgen er met elkaar zo veel mogelijk voor
dat de kinderen geen achterstanden oplopen, dat we geen klassen naar huis hoeven sturen, en dat op school
voor de kinderen alles zo normaal en fijn mogelijk door blijft gaan. De teamspirit is gelukkig nog volop aanwezig!
We danken u als ouders voor alle begrip wanneer het soms rommelig is met diverse invallers voor een groep!
Nationaal Schoolontbijt (morgen)
Morgen, dinsdag 3 november, doen we mee met het ‘Nationaal Schoolontbijt’. We ontbijten dan
op school met elkaar in de klassen, en hebben in een speciale les aandacht voor gezond eten en
het belang van een goed ontbijt! Vergeet u niet om uw kind een bord, beker en bestek mee te
geven, liefst voorzien van naam? (zie Parroberichtje van vorige week)
Coronamaatregelen op en rondom school (herhaling):
Wilt u alstublieft onderstaande maatregelen strikt 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 klachten heeft, maar (nog) niet positief is getest, mag uw kind naar school,
uiteraard alleen zolang uw kind zelf echt helemaal 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. Heeft de positief geteste huisgenoot in deze dagen
nog klachten, dan is de quarantaineperiode nog t/m 10 dagen VANAF dat deze huisgenoot klachtenvrij is. In deze
periode kan uw kind niet op school komen, ook niet als hij/zij zelf klachtenvrij is. Neem contact op met de
leerkracht over schoolwerk voor thuis.
‘Hij komt, hij komt: die lieve goede Sint’. Ehh... komt hij wel dit jaar?
Natuurlijk maken wij ons zorgen over het negatieve reisadvies dat in Spanje geldt voor
reizen naar Nederland. Want mag Sinterklaas de reis met de stoomboot van Spanje naar
Nederland dan wel maken deze maand...?
Gelukkig hebben wij uit betrouwbare bron vernomen dat Sint toch komt! Het zal allemaal
alleen wel een beetje anders verlopen dan andere jaren. Er zal geen grootse ontvangst
op het schoolplein zijn, want Sint vindt het niet verantwoord als we daar in grote groepen
dicht bij elkaar staan. Maar we gaan er op vrijdag 4 december wel echt een feestje van maken met de kinderen!

Via Parro krijgt u verdere informatie over schoenen zetten in groep 1 t/m 4 en over lootjes trekken en het maken
van surprises in groep 5 t/m 8.
De kerstvieringen dit jaar op school.
U begrijpt dat we dit jaar geen vieringen met ouders erbij mogen organiseren. We hebben
nog even een soort van ‘kerstwandeling’ overwogen als alternatief, maar ook dat is nu
onverstandig omdat er dan toch veel volwassenen tegelijk op dezelfde plekken zijn. Ook
willen we drukte op het plein voorkomen, dus kerstliederen zingen op het plein met een
warm drankje erbij is wat ons betreft nu ook geen optie.
Wat dan wél?
Het liefst vieren we het kerstfeest met de kinderen op een avond in de eigen klas. ‘s Avonds geeft toch een heel
bijzondere sfeer: het is donker, de kinderen hebben hun mooie kleren aan, en het is voor hen en voor ons echt
speciaal om een keer ’s avonds met elkaar op school te zijn om het verhaal van de geboorte van Jezus in de
kerstnacht te vieren. De planning is dan voor alle groepen van 19.00-20.00 uur (inloop vanaf 18.45 uur):
• Dinsdag 15 december groep 1/2
• Woensdag 16 december groep 3/4/5
• Donderdag 17 december groep 6/7/8
Maar... als er tegen die tijd nog strengere maatregelen in ons land nodig zijn dan nu, dan is zo’n avondviering,
waarop alle kinderen gehaald en gebracht moeten worden vanwege het late tijdstip, niet handig. Er zijn dan toch
weer heel veel mensen op het plein bij elkaar. In dat geval zullen we de kerstvieringen allemaal op vrijdagochtend
18 december in de klassen houden. We hakken die knoop eind november door en informeren u daarover in de
Nieuwsbrief van december.
Schoolgids 2020-2021
Het oudste kind uit elk gezin heeft voor de herfstvakantie een schoolgids mee naar huis
gekregen. Het is fijn als u de gids weer eens een keer goed door zou willen nemen, zodat u
als ouders weer helemaal op de hoogte bent. Is er iets in de informatie dat vragen oproept,
of waar u iets over wilt zeggen (positief of kritisch)? Neem dan gerust contact op met de
directie, via mail, telefoon of een Parro-berichtje. Bedankt voor uw betrokkenheid.
Nieuwe leerlingen
In november verwelkomen we Akey (1/2e) op school. Van harte welkom!
Lied van de maand
Het lied van de maand november is: “Hoor ons loflied” (Opwekking 553). Een vrolijk positief lied dat we weer met
eerbied en plezier zullen zingen met de kinderen. (https://www.youtube.com/watch?v=LgBDttnUjKE)
Nadenken over andere schooltijden (continurooster)
In schooljaar 2015-2016 hebben we een enquête gehouden onder ouders en leerkrachten
over schooltijden, waarbij een kleine meerderheid van de ouders het liefst de traditionele
schooltijden wilde houden. Onder de leerkrachten was dat percentage veel hoger. Toen was
er dus geen aanleiding om iets te veranderen.
Maar intussen, 5 jaar later, is de situatie sterk veranderd, althans, vanuit de ouders. Steeds meer ouders spreken
hun wens uit voor een vorm van een continurooster. Steeds meer kinderen blijven tussen de middag over bij de
TSO. Daar is het nu, vergeleken bij 5 jaar geleden, echt een drukte van belang. Vooral in de onderbouwgroepen
zien we een grote toename van het aantal kinderen dat op school blijft. Meerdere groepen, in meerdere lokalen.
De lokalen, gangen en het plein zijn vol met spelende kinderen tussen de middag Dan duurt zo’n drukke
middagpauze voor veel kinderen eigenlijk te lang, en gaan ze moe de middag in.
POS (de overblijforganisatie Pauze Op School die bij ons de TSO verzorgt) heeft aangegeven dat het steeds
lastiger wordt om voldoende goede medewerkers te vinden voor al deze kinderen, en dat er naartoe gewerkt
zal worden de organisatie op te heffen.

Al met al genoeg redenen om opnieuw naar ons schooltijdenmodel te kijken. We zijn daar nu volop mee bezig,
zoals u misschien in de schoolgids al heeft gelezen. We zijn erover in gesprek, als team, maar ook met de ouderen personeelsgeleding van de MR, en met onze BSO-partner Eigenwijs. Ook zoeken we naar oplossingen voor
het recht op pauze voor leerkrachten, voor de wettelijke lestijden voor kinderen, voor de benoemingen die
leerkrachten hebben en die qua omvang hier en daar gaan veranderen als het aantal uur per dag anders wordt,
etc. Omdat er zoveel partijen, belangen, haken en ogen zijn, is het niet eenvoudig om een schooltijdenmodel te
kiezen dat voor alle betrokken partijen ideaal is, en wat recht doet aan de belangen van zowel kinderen, ouders,
leerkrachten en opvangorganisaties. Ook financieel zal het e.e.a. betekenen voor de school.
U bent als ouders in dit proces vertegenwoordigd door de oudergeleding van de MR. In de schoolgids kunt u
lezen welke ouders dit zijn, mocht u hen daarover willen spreken. U kunt hen ook mailen via mr@pwa95.nl .
We houden u uiteraard steeds op de hoogte. We streven ernaar om begin 2021 een knoop door te hakken voor
een schooltijdenmodel dat in zal gaan in het volgende schooljaar. U heeft dan tijd om te kijken hoe u thuis e.e.a.
gaat regelen. De kinderen zullen met elke vorm van een continurooster namelijk altijd wat eerder uit zijn ’s
middags, omdat de middagpauze korter wordt.
Bericht vanuit de ouderraad (1): Ouders gevraagd.
Op locatie Valkweg hebben we een zeer enthousiaste en actieve ouderraad. Ook in deze moeilijke tijd zorgen
we ervoor, samen met de leerkrachten en directie, dat alle activiteiten zo goed mogelijk door kunnen gaan voor
uw kind. Op dit moment hebben we nog een volledige bezetting, maar helaas zijn er een aantal ouders die ons
binnenkort gaan verlaten omdat hun kind in groep 8 zit. Om deze reden hebben we plaats voor een aantal
nieuwe enthousiaste ouders, die graag mee willen helpen op onze school. De ouderraad is ontzettend belangrijk,
voor de leerkrachten, maar vooral voor uw kind, zodat alle activiteiten kunnen doorgaan. Die helpende hand is
van onschatbare waarde. Op de website www.pwa95.nl> kopje Ouders> ouderraad, kunt u eventueel alles eens
rustig nalezen. Hier staan alle activiteiten en het regelement van de ouderraad.
Bent u enthousiast geworden over het werk van de ouderraad, wilt u graag de leerkrachten ondersteunen met
hulp bij activiteiten en feestdagen en zorgen voor een fijne tijd voor uw kind? U kunt altijd een lid van de
ouderraad of een leerkracht benaderen voor meer informatie. Via het mailadres orvalkweg@pwa95.nl kunt u
ook om meer informatie vragen of aangeven dat u lid wilt worden. U hoort dan zo snel mogelijk van ons.
Bericht vanuit de ouderraad (2): Ouderbijdrage schooljaar 2020-2021
Op dit moment leven we in bijzondere tijden met Covid-19. Als ouder/verzorger mogen we niet in het
schoolgebouw komen. Gelukkig gaan de kinderen wel naar school en willen we voor hen ook alle activiteiten
(zoveel als mogelijk) door laten gaan. Hierbij hebben wij, de ouderraden van beide locaties, uw hulp nodig door
middel van de ouderbijdrage.
We hopen dit schooljaar de activiteiten zoals sinterklaas, kerst, Pasen, PWA-feest en het afscheid van groep 8
voor de kinderen normaal te kunnen vieren. We rekenen dit jaar ook weer op uw medewerking en willen u
vriendelijk verzoeken om het bedrag van € 16,50 per kind over te maken op NL 03 RABO 03 59 33 35 91 t.n.v.
Ouderraad CBS Prins Willem Alexanderschool. Wilt u bij de overschrijving de naam/namen van uw kind(eren) en
de groep vermelden? Lukt het even niet? U mag ook in delen betalen, of iets minder overmaken. Kunt u het prima
missen? We zijn heel erg blij met iets meer. Ook via stichting Leergeld kunt u soms in aanmerking komen voor
een tegemoetkoming. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage.
Voor in uw agenda:
dinsdag 3 november:
week 47 (16 t/m 20 november)
vrijdag 4 december:
week 51 (15 t/m 18 december):
vrijdag 18 december:
maandag 21/12 t/m vrijdag 01/01:
week 7 (15 t/m 19 februari):
22 februari t/m 26 februari:

Nationaal schoolontbijt
Tien-minutengesprekken voor groep 3 (ontwikkeling lezen) en groep 8 (schoolkeuzeverkenning)
Sinterklaasfeest op school. ’s Middags zijn de kinderen (ook de bovenbouw) vrij
Kerstvieringen op school (zie voor de dagen de tekst in deze brief)
’s Middags zijn de kinderen (ook de bovenbouw) vrij
Kerstvakantie
Tien-minutengesprekken voor alle groepen via MS Teams
Voorjaarsvakantie

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

