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Beste ouders / verzorgers,
Na een kerstvakantie die abrupt vroeg begon, zijn we ontzettend blij en opgelucht dat
de overheid heeft besloten om de scholen weer gewoon te laten openen in het
nieuwe jaar! Het is fijn om de kinderen op school te hebben, waar ze lekker kunnen
spelen en leren, waar ze kunnen samenwerken, lief en leed delen, sociale
vaardigheden ontwikkelen, goed bewegen, en waar ze de lessen, ondersteuning en
aandacht die ze nodig hebben van de leerkrachten persoonlijk kunnen krijgen. Met
goede moed en de hoop op nooit meer een lockdown gaan we 2022 in, en we wensen
u als ouders ook alle goeds toe voor het jaar dat voor ons ligt!
Januari toetsmaand – inzage via het ouderportaal van ParnasSys
Januari (tot begin februari) is in Nederland de periode dat op de basisscholen de landelijk genormeerde
toetsen van het Cito-LOVS (Leerling Ontwikkelings Volg Systeem) voor de hoofdvakken
afgenomen worden in groep 3 t/m 8. Tip: meer informatie over deze toetsen staat in onze
schoolgids, blz. 30. De schoolgids heeft u begin dit schooljaar als papieren versie mee naar huis
gekregen, en staat ook op onze website (https://www.pwa95.nl/pagina/407716/Schoolgids). De
leerkrachten zetten de resultaten van de landelijke toetsen in het administratiesysteem ParnasSys. U kunt
alles van uw eigen kind inzien via het ouderportaal.
In februari volgt dan voor alle ouders de uitnodiging voor een 10-minutengesprek met de leerkrachten. Dan
worden o.a. de resultaten van deze toetsen besproken. Fijn als u ter voorbereiding op dat gesprek de
resultaten vast bekijkt via het ouderportaal. We willen u vragen om al uw vragen of opmerkingen rondom de
gegevens die u ziet in ParnasSys even te bewaren voor dat 10-minutengesprek. Mocht dan blijken dat 10
minuten te kort is, dan kan altijd een vervolgafspraak worden gemaakt.
Coronamaatregelen
Afgelopen week vertelde een vader ons dat hij het volgende gesprek tussen twee ouders had gehoord op het
schoolplein: “Tja, de zelftest was positief. Maar ik laat ze gewoon naar school gaan hoor, zolang we nog niks van
de GGD hebben gehoord”.
Het positieve in dit gesprek is: de betreffende ouder had getest. Maar het is teleurstellend dat kinderen die
mogelijk besmettelijk zijn, blijkbaar soms toch naar school gestuurd worden. Met als gevolg de kans op
corona-uitbraken in de betreffende groepen, en groepen die weer in quarantaine moeten…
Laten we blij zijn met scholen die open zijn, en met elkaar de richtlijnen serieus nemen, zodat de groepen ook
echt naar school kunnen blijven gaan. Daar hebben we jullie als ouders bij nodig. Wat je persoonlijk ook vindt
van de maatregelen, laten we met elkaar ons best doen om besmettingen op school te voorkomen, in het
belang van alle kinderen! Meld een positieve (zelf-)test bij uw kind ook altijd direct via Parro bij de leerkracht
en/of de directie! Houd uw kind met klachten thuis. Heel erg bedankt voor uw medewerking, ook namens veel
collega-ouders die niet op quarantaines zitten te wachten!
Het overzicht met de actuele maatregelen staat altijd op onze site onder de knop ‘Nieuwsbrieven’:
(https://www.pwa95.nl/bestanden/536363/coronamaatregelen-%28per-03-12%29.pdf)

Moeite met lezen..?
Lezen is leuk! Maar het is ook best moeilijk als je een leesbeperking hebt, zoals
bijvoorbeeld dyslexie, of oogproblemen. Op www.superboek.nl van ‘Passend Lezen’ is er
voor iedereen een passende oplossing. Je vindt hier de leukste en nieuwste kinderboeken
in audio, braille of grote letter. En het is gratis voor iedereen tot 18 jaar met een
leesbeperking. Er is keuze uit meer dan 14.000 jeugdboeken! Neem eens een kijkje.
Superboek is een dienst van Bibliotheekservice ‘Passend Lezen’. Maak er gebruik van!
Kinderkrant Drechtsteden voor groep 5 t/m 8
Via de gemeente krijgen alle kinderen in groep 5 t/m 8 vanaf deze
maand maandelijks de Kinderkrant Drechtsteden mee naar huis.
In de kinderkrant vertellen kinderen zelf over onderwerpen waar
kinderen mee in aanraking kunnen komen, zoals sport, kunst en
cultuur, beroepen, techniek, natuur, verkeer, school en media, maar ook problemen zoals pesten of ziekte.
De kinderkrant zorgt door herkenning voor meer leesplezier. Door het regionale karakter staan er namelijk
vaker bekenden in. Ook raken kinderen door de krant meer bekend met de omgeving waarin zij opgroeien.
Tot slot levert de kinderkrant een bijdrage aan de meningsvorming van kinderen. Met opdrachten en puzzels
in de krant kunnen de leerlingen op school of thuis in de praktijk aan de slag. Lekker lezen dus!
Babynieuws
Op 8 december is Levi geboren. Hij is de zoon van juf Isabel Cornet-van der Meij (groep
7b) en haar man Govert. Moeder en kind maken het goed. We feliciteren Isabel en
Govert ook via deze weg van harte met de geboorte van hun zoon!
Zelftesten voor groep 6/7/8
De overheid levert voorlopig nog zelftesten aan scholen voor de kinderen in groep 6/7/8. We geven ze steeds
per 4 mee. De bedoeling is dat de kinderen thuis 2x per week preventief testen. Bij een positieve uitslag: volg
de coronamaatregelen. Gaat u de testen niet gebruiken, dan verzoeken we u om ze mee terug naar school te
geven. Op school testen we kinderen niet.
Kleuters binnen brengen?
We kregen de vraag waarom sommige ouders toch hun kleuter zelf binnen mogen brengen. Voor alle
duidelijkheid: dat gaat alleen om kleuters die net op school zitten. Zeker als ze geen oudere broer of zus
hebben die met hen mee kan lopen, is het fijn als papa of mama hen de eerste dagen nog even zelf in de klas
brengt. Daarna kunnen ze net als de andere kinderen die het nog spannend vinden, overgedragen worden
aan een van de leerlingen van groep 8 (herkenbaar aan de gele hesjes) die de kleuters vanaf het schoolplein
liefdevol naar binnen begeleiden (zie documentje coronamaatregelen op de site). Zo blijft het aantal ouders
in school zo beperkt mogelijk. Mondkapjes zijn in school verplicht voor deze ouders, en afstand houden ook.
Nieuwe leerlingen
In januari komen de volgende leerlingen bij ons op school: Laylah (1/2e), Ferry (1/2e), en Aryan (1/2f). Welkom!
Open Dag gaat niet door
De Open Dag van de basisscholen in Sliedrecht gaat helaas ook dit jaar weer niet door. Kent u ouders die zich
oriënteren op een school voor hun kind, dan kunt u hen attent maken op de informatie over aanmelden op
onze website, en hen erop wijzen dat ze desgewenst altijd een afspraak met de directie kunnen maken voor
een rondleiding en/of een gesprek op school.
Voor in uw agenda:

(De jaarkalender staat op de site)

Week 7 (14 t/m 18 februari):
Maandag 28 februari t/m vrijdag 4 maart

10-minutengesprekken in alle groepen (waarschijnlijk via Teams)
voorjaarsvakantie

Met vriendelijke groet,
Leerkrachten en directie Prins Willem-Alexanderschool

