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Beste ouders / verzorgers,
We hebben een heerlijke vakantieweek met veel zonneschijn achter de rug. Een echte
voorjaarsvakantie. Fijn dat de kinderen lekker buiten konden spelen!
Donkere wolken waren er afgelopen week ook, maar dan figuurlijk. We merken dat ook de
kinderen bezig zijn met de oorlog in Oekraïne. U heeft maandag via Parro een brief gekregen van
onze commissie ‘Goede doelen’. Daarin bent u geïnformeerd over de twee actieweken die wij
willen houden voor de Oekraïense vluchtelingen. Heeft u nog goede ideeën? Kunt u misschien
met uw bedrijf iets betekenen? Laat het ons weten. Houd Parro in de gaten voor actie-nieuwtjes.
10-minutengesprekken op school: dinsdag 15 en donderdag 17 maart
We voeren de reguliere 10-minutengesprekken op school, in de klassen. We hopen u dan allemaal weer fysiek
te ontmoeten! Wat een verademing na alle online-gesprekken in de afgelopen jaren! Het rapport van uw kind
ligt vooraf ter inzage in de gang bij het lokaal. Natuurlijk bekijkt u alleen het rapport van uw eigen kind.
Hieronder leest u (nogmaals) hoe u zelf de afspraak plant in Parro. We verwachten alle ouders.
Zelf 10-minutengesprek plannen in Parro
De leerkracht heeft de planner in Parro klaargezet. U kunt daarin zelf een tijdstip kiezen wat u
uitkomt. Als u geen tijdstip invult, zal de leerkracht een afspraak voor u maken en u laten weten
wanneer u verwacht wordt. We vragen u dringend uiterlijk a.s. donderdag 10 maart zelf een tijdstip
plannen. Dank u! Voor gescheiden ouders: Lees nog even de informatie in de nieuwsbrief van februari.
Corona…
Helaas zijn we er op school nog niet vanaf. Regelmatig testen zowel leerlingen als leerkrachten nog positief.
Zolang de isolatierichtlijnen vanuit de overheid nog gelden, missen de kinderen daardoor nog steeds veel les
en ondersteuning. Wij willen corona dus voorlopig nog echt zoveel mogelijk buiten de deur zien te houden.
Helpt u ons daarbij? Hieronder de antwoorden op vragen die wij blijven krijgen:
Als uw kind positief getest is (zowel zelftest als PCR), duurt de isolatieperiode:
➢ 5 dagen vanaf de eerste dag nádat de klachten begonnen, of
➢ 5 dagen vanaf de eerste dag ná de positieve test (als er eerder nog geen klachten waren),
➢ Maar ook: pas weer naar school na 24 uur vrij van echte verkoudheidsklachten. Als de klachten blijven,
duurt een isolatie maximaal 10 dagen.
➢ Bij een besmetting in een gezin hoeven de kinderen die géén klachten hebben, niet in quarantaine. We
stellen het wel op prijs als u hen regelmatig test! Dringend verzoek aan u als ouders om zelf niet op school
te komen als er een besmetting in uw gezin of naaste omgeving is.
Als uw kind corona heeft, meld u dan even via Parro bij de directie? (naam kind, groep, laatste dag dat uw kind
nog op school was, en of we het mogen melden aan de andere ouders). We melden het voorlopig nog even in
de groepsparro als er een besmetting is. Hopelijk kunnen we daar binnenkort mee stoppen.
Als u bovenstaande richtlijnen goed navolgt, dan is het niet nodig om met de leerkracht/directie te overleggen
over het tijdstip van terugkeer naar school.

Woensdag 9 maart: biddag in de kerken
Elke tweede woensdag van maart is het biddag in veel kerken. Er zijn morgen om 14.30 uur ook weer
kinderdiensten waar alle kinderen in de basisschoolleeftijd (en hun ouders) van harte welkom zijn:
➢ Kerkgebouw ‘De Ontmoeting’ (Jacob Catsstraat 6),
Gezamenlijke kinderdienst van de Ned. Gereformeerde Kerk & de Gereformeerde Kerk,
o.l.v. dominee Geert van Dijk.
➢ Grote Kerk (Kerkbuurt 131),
Kinderdienst van de Hervormde Gemeente,
o.l.v. dominee Michiel Vastenhout.
Kunst- en cultuurweken op de PWA
Elk jaar, in de periode maart/april, hebben we in alle groepen extra
aandacht voor kunst en cultuur. En dat is een breed spectrum!
Denk aan beeldende kunst, dans, toneel, fotografie, etc. En het
mág weer: kunstenaars uitnodigen in de klas! Iedere groep krijgt,
in een van de kunstdisciplines, een gastles aangeboden. Het is een
structureel programma, waardoor de kinderen zich tijdens hun
schooltijd elk jaar bezig houden met een andere vorm van kunst.
De leerkrachten zullen foto’s van het project in Parro zetten,
zodat u ziet wat de kinderen hebben gedaan.
Kleuters binnen brengen
Heel fijn dat we zien dat u meewerkt aan ons verzoek om uw kind -na de eerste week op school- niet meer
elke dag zelf binnen te brengen. Het is echt goed dat de kinderen in alle rust kunnen beginnen aan hun
schooldag, en dat de leerkracht alle aandacht kan geven aan de kinderen die het lokaal binnenkomen.
De kinderen van groep 8 (herkenbaar aan de gele hesjes) staan nog steeds paraat om uw kind te helpen bij
het naar binnen gaan (als dat nodig is).
Dit staat los van corona. Maar ook in het licht van corona zouden lokalen en gangen bomvol ouders op dit
moment niet verstandig zijn. We proberen het virus echt zoveel mogelijk buiten de deur te houden, om het
onderwijs zo normaal mogelijk voor alle kinderen door te kunnen laten gaan.
Kleuters en toiletten…
Dit is misschien een beetje een gek berichtje. Sorry daarvoor. Maar het valt ons op dat kleuters (ook oudere
kleuters) steeds minder goed zijn voorbereid om zelfstandig naar de w.c. te gaan. We moeten talloze keren
per dag aan de schoonmaak in de toiletjes, en dat is eigenlijk niet te doen. Uiteraard geven wij de kinderen
allerlei instructies mee, maar we willen u als ouders toch ook een keer vragen om de volgende dingen thuis
met uw kinderen heel goed te blijven oefenen:
➢
➢
➢
➢
➢

goed op het toilet gaan zitten (ook jongetjes) vóór je gaat plassen / poepen
billen afvegen vóór je van de bril af glijdt
wc-papier ín de pot gooien, en geen meters papier afrollen
doortrekken!
handen wassen na afloop.

Superfijn als u thuis goede aandacht hieraan besteedt, en de kinderen het echt zelfstandig leert te doen. Ook
fijn als u uw kind thuis ook leert dat het toilet geen plek is om te spelen met water, papier, of… erger...
Nieuwe leerlingen
In maart komen de volgende leerlingen bij ons op school: Guusje (1/2b), Phiene (1/2d) en Amy (1/2d).
Welkom dames!

Aanmelden nieuwe leerlingen
Peuters die tussen 01-10-2022 en 01-10-2023 (komend schooljaar) vier jaar worden, moesten vóór 1 maart
aangemeld zijn bij een basisschool in Sliedrecht. Heeft u uw peuter nog niet aangemeld? Wilt u dan zo spoedig
mogelijk het aanmeldformulier van de gemeente Sliedrecht inleveren? Scholen gaan nu de planning voor
komend jaar maken, en dus ook het aantal kleutergroepen bepalen. Er kan dan een situatie ontstaan dat er
geen plaats meer is voor nieuwe leerlingen die nog niet op de lijst stonden.
Nieuwsbrief SOJS
Voor activiteiten die de gemeente via SOJS voor de Sliedrechtse jeugd organiseert:
zie de nieuwsbrief: Nieuwsbrief sojs maart 2022 (mailchi.mp)
Voor in uw agenda:
(De jaarkalender staat op de site)

Donderdag 10 maart:
Dinsdag 15 maart:
Donderdag 17 maart:
Dinsdag 29 maart:
Maandag 4 april:
Vrijdag 15 april:
Maandag 18 april:
Wo 20 t/m vr 22 april:
Ma 25 april t/m vr 6 mei:

Laatste dag voor inplannen 10-minutengesprek in Parro
10-minutengesprekken (oudergesprekken) op school
10-minutengesprekken (oudergesprekken) op school
Verkeersexamen groep 7
MR-vergadering (bespreekpunten kunt u mailen naar: mr@pwa95.nl)
Goede Vrijdag (vrij)
Tweede Paasdag (vrij)
Centrale Eindtoets groep 8
Meivakantie

Met vriendelijke groet,
Leerkrachten en directie Prins Willem-Alexanderschool

