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Beste ouders / verzorgers,

Toen we eind augustus startten met dit schooljaar, hoopten we er vurig op dat het een redelijk ‘normaal’ jaar zou
gaan worden, zonder lockdowns, zonder onderlinge afstand, weer activiteiten met ouders in de school, en geen
leerlingen of leerkrachten meer in quarantaine. Hopen is iets anders dan verwachten. De verwachting van
oplopende besmettingen in het najaar, blijkt helaas uit te komen. We zien weer veel besmettingen onder ouders
en leerlingen. Dat betekent dat we een aantal plannen voor leuke activiteiten direct al weer bijgesteld hebben.
Jammer. Maar gelukkig zijn kinderen heel flexibel. Leerkrachten ook trouwens. Dus maken we er het beste van en
focussen we op het belang van de kinderen. We laten het onderwijs en alle leuke activiteiten zoveel mogelijk
doorgaan op een goede en veilige manier, die voor de kinderen toch gewoon zo fijn mogelijk is.
Coronarichtlijnen
Vanavond is er een persconferentie, en meestal komt er daarna ook een nieuw protocol voor het onderwijs.
Zodra we dat hebben, zullen we het document met de richtlijnen (staat op onze site www.pwa95.nl onder de
knop van de nieuwsbrieven), updaten. We laten het u via Parro weten.
Dringend verzoek: Wilt u uw kind echt thuishouden na nauw contact met een besmet persoon. Laat uw kind
met klachten, of na nauw contact, alstublieft testen, en laat ons zo snel mogelijk weten wat de uitslag is. Door
met elkaar superalert te blijven, kunnen we hopelijk grote uitbraken en quarantaines op onze school
voorkomen.
Studiedag schoolteam | kinderen vrij
Heeft u er nog erg in dat de kinderen morgen; woensdag 3 november, vrij zijn?
Wat wij als leerkrachten gaan doen die dag, vroegen enkele ouders belangstellend. Goede vraag! Dus geven
we graag antwoord: Wij krijgen scholing over de relatie tussen brein en lichaam, de relatie tussen bewegen en
leren. Dat die relatie bestaat is wel duidelijk, zeker bij kinderen. Wat we daar op een gewone schooldag, in
gewone lessen mee kunnen, gaan we leren woensdag. Theorie en praktijk dus. Het zogenaamde ‘bewegend
leren’, wat we natuurlijk al wel doen, zal hierdoor hopelijk een mooie extra impuls krijgen op onze school!
Woensdag 3 november | Dankdag in de kerken
De kerken nodigen alle kinderen in de basisschoolleeftijd, en hun ouders, weer van harte uit om morgen op
Dankdag een speciale kinderdienst te bezoeken. Hieronder vindt u twee mogelijkheden. Welkom!

Hervormde Gemeente wijk 1 / 2
in de Ark (Havenstraat)
Meer info en vooraf reserveren via:
https://www.hervormdsliedrecht.nl/kerkdiensten/

Voorganger: Ds. M.H. Vastenhout

Gereformeerde Kerk, Middeldiepstraat 6
Samenwerking NGK / GK
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: Ds. G. (Geert) van Dijk
Thema: “Welkom thuis”

Vragenlijst oudertevredenheid | helpt u ons door de enquête in te vullen? (herinnering)
In de vorige nieuwsbrief hebben wij u geïnformeerd over de vragenlijst
oudertevredenheid en u gevraagd deel te nemen. Wij zijn blij met alle
ingevulde vragenlijsten tot nu toe. Om een zo compleet mogelijk beeld te
krijgen wat u als ouder vindt van de school, hebben wij het invullen van de
vragenlijst verlengd. Mocht u de vragenlijst nog niet hebben ingevuld, hopen
wij dat u dit alsnog wilt doen. U heeft afgelopen 4 oktober 2021 per e-mail een
link gekregen. De link is beschikbaar tot 15 november. Om uw privacy te
garanderen, vult u de vragenlijst anoniem in. Alvast bedankt!
Ouderbijdrage (herinnering)
Nog niet aan toegekomen? Kan gebeuren. Wilt u het nog even overmaken? Bedankt!
bedrag:
rekeningnummer:
ten name van:
onder vermelding van:

€ 16,50 per kind
NL 03 RABO 0359 3335 91 (let op: dit is een ander nummer dan dat van de schoolreis)
Ouderraad CBS PWA
Ouderbijdrage 2021-2022 + voor- en achternaam kind(eren) + groep(en)

Schoolgids
Afgelopen week heeft u via uw oudste kind op school de nieuwe schoolgids meegekregen. Fijn als u die weer
eens doorbladert en leest waar we op school mee bezig zijn en waarom. De gids staat ook altijd op onze site
www.pwa95.nl .Zijn er zaken in de schoolgids die vragen bij u oproepen? Loop dan gerust eens binnen bij de
directie (of mail, bel). Fijn om erover in gesprek te gaan.
Foutje in de schoolgids: Ouderraad
In de schoolgids klopt helaas het lijstje met namen van de ouderraad niet
(blz.40). Dat moet zijn:
- Mevr. J.W. (Jacqueline) Visser (voorzitter)
- Mevr. E. (Esther) van Loon (secretaris)
- Mevr. M. (Maartje) Bot
- Mevr. L.D. (Laura) Verwaard
- Mevr. R.D. (Raghenie) Jairam-Rambadal
- Mevr. M. (Mariska) Bongers
- Mevr. E. (Ellen) Koster
- Mevr. A (Angela) Kleijn
- Mevr. J. (Joyce) de Waard
We zullen het in de gids op de website aanpassen.
Sint in het land
Als de dagen korter en kouder worden, dan weten we dat
we hem binnenkort weer kunnen verwachten in ons land:
Sinterklaas. Hij en zijn pieten zullen ook dit jaar onze school
bezoeken, namelijk op vrijdag 3 december. Het verhaal dat
we dit jaar volgen is nog even een verrassing, maar de
kinderen zullen u vast wel bijpraten over de gebeurtenissen
op school. De leerkrachten van groep 1 t/m 4 zullen u via Parro informeren wanneer de kinderen hun schoen
mogen zetten op school. De leerkrachten van groep 5 t/m 8 zullen u via Parro informeren over het lootjes
trekken en het maken van surprises. We gaan er met elkaar weer een gezellig feest van maken!

Lerarentekort | moeite met het vinden van invallers | heeft u een onderwijsbevoegdheid + ervaring?
Ook in Sliedrecht gaan we steeds meer merken van het lerarentekort. Gelukkig krijgen we de vaste bezetting
nog steeds rond met mensen die we ook echt van harte hebben uitgekozen binnen ons team. Een luxe! Maar
tijdelijk personeel, bijvoorbeeld bij zwangerschapsverlof of ziekte, is erg moeilijk te vinden. De oudergeleding
van de MR vraagt zich af of er misschien ouders met een onderwijsbevoegdheid zijn die op onverwachte
momenten zouden kunnen en willen invallen. Ja?! Laat het ons (directie) weten!
Nieuwe leerlingen
In november komen er geen nieuwe leerlingen bij op onze locatie.
Kanjertraining | ouderlessen
U weet dat wij op school werken met de methode “Kanjertraining” op het gebied van
sociale vaardigheden en het voorkomen van pestgedrag. Elk jaar in november geven
we ‘open lessen’ waarin we ouders van harte uitnodigen om mee te doen in de klas bij
zo’n Kanjerles. Sommige ouders vroegen hier nu weer naar (leuk!).
Maar… in verband met de huidige corona-ontwikkelingen lijkt ons deze maand niet
de meest geschikte om ouders erbij te halen in de klassen. Jammer, maar er komt
zeker weer een periode waarin het wél kan!
Hoofdluis
Wilt u uw kind thuis regelmatig goed controleren op hoofdluis /
neten? U vindt ze vooral bij de haaraanzet, dicht op de hoofdhuid.
Ontdekt u luizen of neten? Laat het direct aan de leerkracht weten.
Die kan dan een berichtje in Parro zetten zodat alle ouders van de
groep alert kunnen zijn. We noemen hierbij nooit namen. Start ook
direct een goede behandeling, en hou die minimaal twee weken
vol. Hou langer haar in die periode strak in een vlecht of knot op
school. Op onze site staat heel duidelijke informatie
(www.pwa95.nl > diversen > hoofdluis).
Sociaal Team Sliedrecht - Schoolmaatschappelijk werk
Josca Bor is de schoolmaatschappelijk werker die vanuit het Sociaal Team Sliedrecht aan onze school
verbonden is. Zij houdt elke eerste woensdag van de maand een inloopspreekuur. Op de Valkweg is dat van
8.30-9.00 uur, in de personeelsruimte, meteen links in de hal bij de kleuteringang.
Schoolmaatschappelijk werk is bedoeld voor zaken die niet met het onderwijs te maken hebben, zoals zorgen
om uw kind in de thuissituatie, problemen in het gezin of de leefomgeving, of persoonlijke kenmerken van uw
kind. Doet u dit liever niet op school, dan is het ook mogelijk om een afspraak met haar te maken in het
'Bonkelaarhuis'. U kunt telefonisch contact opnemen via 0184-420539 of door te mailen naar
j.bor@bonkelaarhuis.nl. Let op: woensdag 3 november is Josca niet aanwezig op het inloopspreekuur i.v.m.
de studiedag. Zij is op deze tijd wel bereikbaar in het Bonkelaarhuis.
Kerstvieringen – opnieuw een beetje anders
In de vorige nieuwsbrief stonden de data van de kerstvieringen onderaan vermeld. Daarbij stond of het met
ouders was, op school, in de kerk, of zonder ouders in de klassen. Heel optimistisch…
Nu we een maand verder zijn, hebben we de knoop doorgehakt dat het bovenbouwkerstfeest in ieder geval
dit jaar opnieuw niet in de kerk wordt gevierd. Het is bij deze vieringen altijd gezellig bomvol. Waarschijnlijk
komen er maatregelen waardoor dat niet mag, en anders is het sowieso onverstandig. Of ouders weer
aanwezig kunnen zijn bij de kleuterkerstvieringen, zal later duidelijk worden. In ieder geval hopen we Kerst te
vieren met de kinderen, op onderstaande data. Volgende maand zal er meer duidelijk zijn.

Voor in uw agenda:
(De jaarkalender staat op de site)

Woensdag 3 november:
Maandag 8 november:
Donderdag 25/11 en dinsdag 30/11:
Vrijdag 3 december:
Maandag 20 december:
Dinsdag 21 december:
Woensdag 22 december:
Donderdag 23 december:
Vrijdag 24 december:
Maandag 27-12 t/m vrijdag 07-01:

Studiedag leerkrachten , kinderen vrij
Voorlichting VO voor ouders van groep 8 (via Teams)
Extra 10-minutengesprekken alleen voor groep 3 en groep 8
Sinterklaasfeest op school, alle kinderen vrij vanaf 12.30 uur
Kerstviering groep 1/2e
Kerstviering groep 1/2f
Kerstviering groepen 3/4/5
Kerstviering groepen 6/7/8
Om 12.30 uur begint de kerstvakantie voor alle groepen
Kerstvakantie

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

