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Beste ouders / verzorgers,
Wij wensen u alle goeds voor het nieuwe jaar!
Lockdown – thuisonderwijs
Tja, dat nieuwe jaar start wel heel vreemd. Wat jammer dat de scholen dicht moeten blijven!
Fijn om te zien dat bijna alle kinderen op maandagochtend op de afgesproken tijd online klaar zaten voor de
lessen. We proberen er met elkaar iets goeds van te maken en ervoor te zorgen dat de kinderen geen
leerachterstanden oplopen. Bedankt voor uw ondersteuning tijdens het thuisonderwijs!
We hopen van harte dat we op maandag 18 januari weer normaal naar school mogen...
Parro
Lastig is het dat de server van Parro, net als tijdens de vorige lockdown, af en toe overbelast is. Daar kunnen
wij helaas niets aan doen (behalve de uitgever hierop aanspreken, wat ook gebeurt). Werkt het even niet, of
krijgt u berichtjes dubbel binnen na een tijdje? Dat ligt dan niet aan uw telefoon of computer. Even geduld...
Los daarvan: we merken dat sommige ouders verwachten dat er direct gereageerd zal worden op hun vragen
via de appservice van Parro. Dat is helaas echt niet te realiseren voor de leerkrachten, zeker niet als zij aan het
lesgeven zijn. We doen ons best! Daarnaast vragen we ook uw begrip voor het feit dat leerkrachten buiten hun
werktijden / werkdagen in principe niet op Parro reageren.
Noodopvang
Super dat ook ouders met cruciale beroepen toch zoveel mogelijk zelf de opvang voor hun kind regelen! Dank!
Lukt dat echt niet, dan is er natuurlijk de mogelijkheid van de noodopvangvoorziening. Wij kunnen dit maar
beperkt aanbieden, omdat het lastig is om de opvang te bemensen. Mocht u als ouders een cruciaal beroep
hebben en opvang willen aanvragen, of wilt u om andere redenen overleggen over opvang, dan kan dat -voor
beide locaties- uitsluitend via het mailadres pwawaalslaan@pwa95.nl. (zie brief van 14 december). Bel hierover
dus niet naar school, app hierover niet met de leerkrachten. Opvang buiten schooltijden regelt u zelf via uw
BSO-organisatie. Aanvragen voor de noodopvang graag zo vroeg mogelijk, maar minimaal 24 uur van tevoren.
Uitstel toetsen en 10-minutengesprekken
Normaal gesproken moeten in januari in groep 3 t/m 8 de landelijke Cito-toetsen van het LOVS
(LeerlingOntwikkeling VolgSysteem) afgenomen worden. Als de kinderen op 18 januari weer naar school
mogen, zullen we daar niet gelijk mee gaan starten. We willen de kinderen dan eerst even laten acclimatiseren,
en kijken welke achterstanden misschien nog aangepakt moeten worden. Anders zeggen de toetsuitslagen
niet zoveel. Dat betekent dat we ook de maand februari nog nodig zullen hebben. De 10-minutengesprekken
en de rapporten van februari worden daarom ook uitgesteld. U krijgt in de week na de voorjaarsvakantie een
uitnodiging om in te schrijven. De gesprekken zijn in de tweede week na de voorjaarsvakantie. De
schoolkeuzegesprekken voor groep 8 gaan wel door zoals gepland (week 7).
Nieuwe leerlingen
In januari komen JJ (1/2f), Benjamin (1/2e), Armaan (1/2e), Lorenzo (5c) en Damiën (3c) bij ons op school.
Welkom!

Nationale Voorleesdagen: 20-30 januari
In het hele land is er deze maand extra aandacht voor het belang van voorlezen.
Als je kinderen hebt, is de kans groot dat iemand je ooit heeft verteld dat voorlezen
belangrijk is. De meeste ouders lezen hun kinderen tussen de 2 en 5 jaar dan ook
regelmatig voor. Onderzoek wijst echter uit dat je zo vroeg mogelijk moet beginnen
en dat het ook zinnig is om voor te blijven lezen als een kind al lang zelf kan lezen.
Natuurlijk is voorlezen gezellig en leuk, maar wat voor voordelen heeft het nou precies om met je kind in de
boeken te duiken? Hieronder hebben we tien belangrijke redenen om voor te lezen op een rij gezet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Voorlezen helpt bij het versterken van de band tussen ouder en kind.
Voorlezen helpt bij het leren luisteren en de concentratie.
Voorlezen vergroot het inzicht in grammatica en de woordenschat
Voorlezen stimuleert de hersenen.
Vertrouwdheid met taal, woorden en boeken vergroot het zelfvertrouwen.
Boeken met een specifiek thema of onderwerp helpen om tot een gesprek te komen, denk aan bijv. de dood,
verdriet, scheiding.
Voorlezen ontwikkelt de fantasie, wat belangrijk is om oplossend te leren denken.
Door een vast voorleesmoment te creëren vlak voor het slapengaan, bied je kinderen structuur; je kind wordt
rustig en ontspannen waardoor het lekker gaat slapen.
Jong geleerd=oud gedaan. Kinderen die veel voorgelezen worden, zullen later waarschijnlijk meer lezen dan
kinderen die niet voorgelezen worden, en daardoor makkelijker leren en ontwikkelen.
Lezen maakt nieuwsgierig en nieuwsgierige kinderen willen het liefst meer leren!
Op school lezen we het hele jaar voor, en hebben we ook
aandacht voor voorleesvaardigheden van de kinderen. We zullen
in deze periode nóg meer aandacht besteden aan het voorlezen
in de klas. Hoe we dat doen, hangt een beetje af van de Coronaontwikkelingen. Het uitnodigen van mensen die voor komen
lezen zal in elk geval niet kunnen nu. Wel hebben alle groepen al
een mooi nieuw voorleesboek voor in de klas mogen uitzoeken.

Ouderbijdrage schooljaar 2020-2021
Herinnering (zie nieuwsbrief november en december):
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? Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage.
Oudervereniging “Ouders van waarde”
Als school zijn wij lid van de vereniging “Ouders van waarde”.
Op grond daarvan mogen wij u het online-magazine ‘Thuis &
School’ aanbieden. Dit verschijnt 5 à 6 x per jaar. U vindt deze
magazines op onze website www.pwa95.nl onder het kopje
‘ouders’ > ‘ouders van waarde’. Thuis & School is een leuk en
gevarieerd blad, met informatie over opvoeding, onderwijs,
gezondheid, etc. Van harte aanbevolen!
Ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de vereniging, is
in december een hardcover-bewaarglossy uitgegeven: ‘De
wijsheid van ouders’, waar we op school een aantal gratis
exemplaren van hebben gekregen. Heeft u interesse in dit boek, stuur dan even een mailtje naar:
administratie@pwa95.nl, dan reserveren we er een voor u. Op=op.

Andere schooltijden | continurooster in schooljaar 2021-2022
In de eerste nieuwsbrief van dit schooljaar hebben we u verteld dat we bezig zijn met onderzoek naar andere
schooltijden, waarbij de kinderen allemaal op school lunchen, en dan ook eerder uit zijn ‘s middags. We hebben
diverse scenario’s besproken, onderzocht en doorgerekend. We hebben vooral gekeken wat onderwijskundig
en voor de kinderen goed is, en daarnaast wat praktisch en financieel haalbaar is. Ook de (on)mogelijkheden
van de BSO en het wettelijk recht op pauze voor personeel zijn in het onderzoek meegenomen. Deze maand
spreken we erover met de ouders van de MR. Zoals we eerder al meldden, zijn zij voor u als ouders het
aanspreekpunt voor inspraak (mr@pwa95.nl). We hopen u in de nieuwsbrief van februari of maart te kunnen
informeren met welke schooltijden we precies in het volgende schooljaar gaan werken.
Computer overnemen?
Een computer is intussen onmisbaar geworden op school, maar ook thuis. We zijn intussen in veel groepen aan
het werk op een laptop. Dat betekent dat er veel vaste werkplekken overbodig geworden zijn. Deze
minicomputers doen het nog prima en zijn goed te gebruiken voor schoolwerk, extra oefeningen, etc. Heeft u
interesse om voor een heel vriendelijk prijsje van € 25,- een complete werkplek van school over te nemen (miniPC + monitor + toetsenbord + muis) dan is dit mogelijk. Voor meer informatie of het aanvragen van zo’n
werkplekset kunt u mailen naar Jeanette de Ruijter: jdruijter@pwa95.nl . Op=op.
Lied van de maand
“Nog voor dat je bestond, kende Hij je naam. Hij zag je elk moment, Hij telde elke traan...”
Het Lied van de maand januari is: ‘Kom tot de Vader’ (Opwekking 599: https://www.youtube.com/watch?v=iYtfYzQvbwY#action=share).
We hopen dat we dit lied met de kinderen nog op school kunnen zingen deze maand. Maar het is zeker een
mooi lied om ook thuis te beluisteren en mee te zingen.
Voor in uw nieuwe agenda:
woensdag 20 t/m vrijdag 29 januari:
week 7 (15 t/m 19 februari):
maandag 22 t/m vrijdag 26 februari:
week 10 (8 t/m 12 maart):
donderdag 1 april:
vrijdag 2 april en maandag 5 april:
donderdag 15 april:
woensdag 21 april:
maandag 26 april t/m vrijdag 7 mei:
maandag 10 mei:
donderdag 13 en vrijdag 14 mei:
donderdag 20 mei:
maandag 24 mei:
woensdag 26 mei:

Nationale voorleesdagen (zie info in deze brief)
Schoolkeuzegesprekken groep 8 via MS Teams
Voorjaarsvakantie
Tien-minutengesprekken voor groep 1 t/m 7 via Microsoft Teams
Paasvieringen op school
Goede Vrijdag en Tweede Paasdag (vrije dagen)
ONDER VOORBEHOUD schoolreis gr. 3 t/m 8 (afhankelijk van de maatregelen die dan gelden)
PWA-feest
Meivakantie
Schoolfotograaf
Hemelvaart (vrij)
ONDER VOORBEHOUD schoolreis gr. 1/2 (afhankelijk van de maatregelen die dan gelden)
Tweede pinksterdag (vrij)
ONDER VOORBEHOUD Sliedrechtse Sportdag groep 5 t/m 8 | groep 1 t/m 4 vrij

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

