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Beste ouders / verzorgers,
December... een maand vol vieringen. Maar alles gaat dit jaar anders dan anders...
We blijven op school heel alert op de coronamaatregelen, zeker omdat er de afgelopen weken een behoorlijk
aantal ouders van onze leerlingen positief getest werden, en ook een aantal leerkrachten (6) en enkele kinderen.
Mogelijk zijn er meer kinderen ziek geweest, maar omdat de GGD erg terughoudend is met het testen van
kinderen, blijft dat bij een vermoeden.
Waar we nu vooral heel erg ons best op doen, is om de decemberfeesten voor de kinderen zo normaal mogelijk
door te laten gaan, en om leuke alternatieven te verzinnen voor de dingen die dit jaar niet mogelijk zijn. U leest
het allemaal in deze decemberbrief.
Coronamaatregelen op en rondom school
Alle informatie over de regels die momenteel gelden op en rondom school, vindt u in
de Nieuwsbrieven van de afgelopen maanden en op een overzichtje op onze website
www.pwa95.nl, onder de knop ‘Nieuwsbrieven’. Daar vindt u de afspraken over
halen/brengen en de regels over wanneer wel/ niet naar school, hoe zit het met
quarantaine, etc. Bij twijfel over de regels, neem dan via Parro of telefoon even contact op met de directie. Wilt
u zich echt aan de afspraken en regels houden? Blijf thuis met klachten! Dank u wel!
Sinterklaasfeest op school
Op vrijdag 4 december hoopt Sinterklaas onze school te bezoeken. Dit jaar helaas
zonder zijn pieten, maar gelukkig heeft Sinterklaas een hulp-piet-juf gevonden, die hem
op deze speciale dag met alles zal assisteren.
Wij willen u graag attent maken op onderstaande praktische zaken:
•

•
•
•

De kinderen van groep 1 t/m 4 mogen op vrijdag 4 december op de
gebruikelijke tijd inlopen (08.15-08.30). De kinderen van groep 8 zullen
beschikbaar zijn om hun rol als buddy te vervullen.
De kinderen van groep 5 t/m 8 mogen vanaf 08.10 u hun surprise binnen brengen. Dit doen zij alleen.
Daarna blijven zij ook binnen, om onnodig lopen te voorkomen.
Wilt u uw zoon/dochter een grote tas meegeven om na afloop hun spullen in te doen?
’s Middags zijn alle kinderen vrij. Ouders van groep 5 t/m 8: Is het uw kind gelukt om een surprise en
een gedichtje te maken? Misschien wolt u er nog even naar kijken, zodat er morgen geen
teleurgestelde kinderen zijn.

We wensen u ook voor thuis een leuk sinterklaasfeest toe!
Nieuwe leerlingen
In december verwelkomen we Jayvano (1/2f) en Michelle (1/2e). We hopen dat jullie fijne jaren op de PWA mogen
beleven!

Kerstvieringen op school.
We hebben goed nagedacht over de viering van Kerst, en uiteindelijk besloten om het ’s avonds te vieren met
de kinderen. Enerzijds is het misschien niet zo slim om u als ouders een keer extra naar school te laten komen
voor het halen en brengen, omdat dat ook weer extra momenten zijn waarop onderlinge besmettingen zouden
kunnen plaatsvinden. Anderzijds vervalt er al dit jaar al zoveel leuks, dat we het de kinderen heel erg gunnen om
het kerstfeest toch zo speciaal mogelijk te kunnen vieren. ’s Avonds in je mooie kleren naar school, met lichtjes
in het donker, dat is voor kinderen toch echt veel meer bijzonder dan gewoon op vrijdagochtend in de klas Kerst
vieren. Bovendien weet iedereen intussen dat afstand houden echt heel belangrijk is, dus we gaan ervan uit dat
u als ouders op het plein heel goed rekening zult houden met elkaar, en dat u met klachten weg blijft.
We willen u dringend vragen om uw kind(eren) door 1 ouder te laten brengen/ophalen.
Voor alle duidelijkheid: De vieringen in de klas worden gehouden zonder ouders erbij. Ook op het plein zijn dit
jaar geen activiteiten voor ouders en kinderen.
De planning is 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
Tijdens alle vieringen staat het kerstevangelie over de geboorte van Jezus Christus
centraal. We vinden het fijn om die mooie boodschap elk jaar met de kinderen te delen,
en hen te vertellen dat Jezus als kindje ter wereld kwam, om de boodschap te brengen dat God liefde is, en dat
God een God van vrede is. Een boodschap, die in onze tijd nog steeds zó hard nodig is om verteld te worden.
Zwangerschapsverlof en nieuwe juf
Juf Arinda Versluis (groep 3b) is zwanger. Zij is dinsdag 5 januari voor het laatst op school.
Daarna is ze met zwangerschapsverlof. De kinderen van groep 3c krijgen vanaf dan les van juf
Marije Noorland-Rijkaart. We wensen Arinda een gezonde en rustige verlofperiode toe, en
Marije een fijne tijd op onze school!
Ouderbijdrage schooljaar 2020-2021
Herinnering (zie nieuwsbrief november):
Wij missen nog een aantal betalingen. Wilt u z.s.m. de ouderbijdrage van € 16,50 per kind overmaken 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.
Lied van de maand
Het lied van de maand december is: “Knoop het even in je oren” (Oké4kids). Een vrolijk kerstlied; dat kinderen
heel mooi kunnen zingen als canon. (https://www.youtube.com/watch?v=Uc6FzoTd40A)
Voor in uw agenda:
De jaarkalender staat op de site (www.pwa95.nl)

vrijdag 4 december:
week 51:
vrijdag 18 december:
maandag 21/12 t/m vrijdag 01/01:
week 7 (15 t/m 19 februari):
maandag 22 t/m vrijdag 26 februari:

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 Microsoft Teams
Voorjaarsvakantie

Wij wensen iedereen:

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

