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Beste ouders / verzorgers,
Deze laatste nieuwsbrief van het schooljaar is voor mij, na 18 jaar PWA-maandbrieven schrijven voor beide
locaties, de allerlaatste, nu ik de PWA als directeur ga verlaten. Daarom neem ik de vrijheid om er voor één keer
een persoonlijk stukje in te schrijven. Veel ouders op locatie Valkweg zien alleen mijn naam op Parro voorbij
komen en weten helemaal niet wie ik ben, maar toch ken ik op deze locatie ook veel ouders. Achter de schermen
waren Thon Koning en ik er altijd samen voor de hele school, voor beide locaties. Dus hoewel jullie als ouders van
de Valkweg Thon straks niet meer zo vaak zullen zien op school; wees gerust, hij wordt niet ‘weggekaapt’ door
de Waalslaan, zoals een Valkweg-ouder tegen me zei😉, maar hij blijft gewoon directeur van de hele PWA. Straks
samen met Willemieke van Wingerden als nieuwe directeur, in wie ik álle vertrouwen heb. Ik hoop dat jullie als
ouders op de Valkweg, waar zij haar dagelijks werk zal gaan verrichten, haar dat vertrouwen ook willen geven.
Ik laat een school achter met een heel fijn team van zeer betrokken leerkrachten, die met hart en ziel en grote
professionaliteit hun werk doen voor de kinderen. Ik zal hen ontzettend missen. Jullie kinderen boffen echt! Ik
wil iedereen bedanken voor alle mooie contacten die ik ook op de Valkweg met ouders en kinderen heb gehad
door de jaren heen. Ik bid en wens jullie en jullie kinderen, en iedereen op school, veel liefde en zegen toe.
Met een heel hartelijke groet,
Jolanda Maaskant
Zomervakantie!
Aanstaande donderdag 7 juli zwaaien we de kinderen om 12.00 uur uit. Dan begint voor hen de zomervakantie.
Maandag 22 augustus staan de deuren vanaf 8.20 uur weer voor hen open!
Dag groep 8
We kijken terug op drie mooie, feestelijke afscheidsavonden met de groepen 8. Wat fijn dat ze na een paar
lastige coronajaren, hun schooltijd ‘gewoon’ konden afsluiten met een heel gezellig schoolkamp en een mooie
avond. We wensen al onze schoolverlaters heel veel geluk en succes in het voortgezet onderwijs!
Zomer-lezen: Allemaal leuke, gratis tips!

Vaak zien we na de zomervakantie bij kinderen een terugval in de leesvaardigheid. Dit wordt zomerdip of
zomerverval genoemd. Door in de zomer door te lezen met je kinderen, zorg je er als ouder voor dat de leesen taalontwikkeling tijdens de vakantie gewoon doorgaat. Vijf tips om de zomerdip te voorkomen:

•

Tip 1: Neem leuke (taal-)spellen mee op vakantie! Zoals Ganzenborden, (junior) scrabble, Boggle,
kwartetspellen (bv. het AVI-kwartet van de Gorgels, Leerzaam en grappig tegelijk).

•

Tip 2: Kinderboeken lenen! Ga naar de bieb (kinderlidmaatschap is gratis) en laat de kinderen leuke
boeken uitkiezen voor in de vakantie.

•

Tip 3: Zomerleesbingo. Gebruik een leesbingo om het lezen te stimuleren, zoals deze:
https://www.jufbijtje.nl/wp-content/uploads/2017/04/zomer-leesbingo-.pdf of deze: https://www.heutinkvoorthuis.nl/nl/vakantielezendoeblad-leesbingo/news/329/

•

Tip 4: Lezen is overal. Denk aan de menukaart in het restaurant, borden onderweg, foldertjes van de
dierentuin die je wilt gaan bezoeken of een informatief boekje over een favoriet onderwerp van je
kind. Lees ze samen. Ook strips, leesdoeboeken en samenleesboeken zijn leuk én zinvol om te lezen.

•

Tip 5: Bibliotheek-activiteiten. Kijk eens naar de vakantieactiviteiten van de bibliotheek in Sliedrecht,
zoals ‘Voorleeshelden’ en ‘Kleurcafé’ elke woensdag. (https://www.debibliotheekaanzet.nl/bibliotheek-sliedrecht) of
doe mee met het online ‘Vakantielezen’. Deze zomer is de bibliotheek jouw reisleider. Met
Vakantielezen beleef je samen avonturen en ontdek je de mooiste verhalen. Maak een levend
bordspel op de Sprookjeseilanden, ren je rot in Sportmanië of lees het verhaal Monsterkrant van Paul
van Loon. Zowel online als in de bieb kan je de hele zomer blijven lezen. Ga mee op reis! Meld je aan
op: https://www.debibliotheekaanzet.nl/vakantielezen) .

Vervelen in de vakantie is niet nodig. Veel leesplezier!
Avi- en DMT-scores in Parnassys (technisch lezen)
Misschien is het u opgevallen dat er in de weergave van de leestoetsen in ParnasSys wat veranderd is. De
focus van het leesonderwijs in het algemeen, en ook van onze nieuwe leesmethode Atlantis, richt zich vooral
op het lezen van samenhangende teksten, en minder op het lezen van losse woorden. Daarom hebben we
besloten om onze manier van toetsen ook aan te passen. Alle leerlingen worden getoetst met de Avi-leestoets
(teksten). We toetsen tegenwoordig tot het werkelijke leesniveau, in plaats van het niveau dat minimaal
bereikt zou moeten zijn in een bepaalde groep. Aan de hand van die Avi-score kunt u nu ook passend
leesmateriaal aanschaffen of lenen in de bibliotheek. (tip: kies 1 niveau hoger dan het behaalde niveau, maar
laat leesplezier altijd voorop staan bij de keuze). Daarnaast toetsen we de leerlingen nog wel met de DMT
(Drie Minuten Toets = losse woordjes lezen op snelheid). Dit blijven we nog doen t/m niveau midden groep 5
(M5). Daarna volgen we alleen de leerlingen die ook leesondersteuning krijgen nog met de DMT, om te kijken
of ze nog groeien in hun leesvaardigheid. Het kan dus zijn dat u wel een Avi-niveau ziet in ParnasSys, maar
geen DMT-score meer. Dan heeft uw kind het M5-niveau van woordjes lezen al behaald.
Schoolreisjes in september
Alle groepen gaan weer gezellig een dag weg met elkaar aan het begin van het nieuwe jaar. In de nieuwsbrief
van september vindt u verdere informatie over de schoolreizen, maar in de deze brief vast dit:
Groep 1 / 2:
•
Donderdag 22 september
•
Naar Pukkemuk
•
Kosten: € 20,-

Groep 3 / 4 / 5:
•
Donderdag 15 september
•
Naar Ouwehands Dierenpark
•
Kosten: € 25,-

Groep 6 / 7 / 8:
•
Donderdag 15 september
•
Naar de Efteling
•
Kosten: € 31,-

Wilt u het bedrag uiterlijk 5 september overmaken op NL 41 RABO 03 59 37 06 40, ten name van: CBS Prins
Willem-Alexander Sliedrecht, onder vermelding van: Schoolreis 2022 + voor- en achternaam kind(eren) +
groep(en). Mocht de betaling hiervan een probleem zijn, neem dat even contact op met Thon Koning (voor
de vakantie) of Willemieke van Wingerden (na de vakantie).

Beschuit met roze muisjes!
Op 28 mei zijn juf Marije Noorland en haar man Robert ouders geworden van Eva Line. Op
het kaartje (dat binnen kwam nét nadat de juni-nieuwsbrief al verstuurd was), staat de tekst:
“Een boog in de wolken, als teken van trouw, staat boven haar leven, zegt: Ik ben bij jou!”.
Wat mooi als je daarop mag vertrouwen voor je kind! Moeder en dochter maken het goed.
We wensen Marije en Robert heel veel geluk en zegen met hun kleine Eva!
Afscheid van juf Odette Verhoef en juf Annemarie Muijlwijk-van Veelen
Juf Odette Verhoef heeft als specialist de afgelopen 3 jaar bij ons het verrijkingsonderwijs aan begaafde
leerlingen verzorgd met de methode Levelwerk. Hierin heeft zij heel veel betekend voor de betreffende
kinderen, en ter ondersteuning van hun leerkrachten. Nu heeft Odette ervoor gekozen om zich op andere
zaken te gaan richten in haar leven. Bedankt voor alles Odette!
Het afgelopen jaar kwam juf Annemarie Muijlwijk bij ons op school werken in groep 4. We waren blij met haar
in ons team, maar helaas heeft Annemarie onlangs besloten om na de zomervakantie op een school dichter
bij huis te gaan werken. We wensen haar daarbij het allerbeste toe!
Nieuwe gezichten!
Wat in deze tijd niet vanzelfsprekend is, is dat we ook weer nieuwe collega’s mochten begroeten in ons team!
Op de Valkweg starten Femke Kuijt (was al bekend bij ons als LIO-stagiaire) en Lisanne Turkstra (sinds de meivakantie bij
ons werkzaam op locatie Waalslaan; zij doet als zij-instromer de duale opleiding aan de Pabo) in het nieuwe schooljaar bij ons
als leerkracht van respectievelijk groep 1E en groep 4C. Twee heel fijne nieuwe juffen! We zijn blij met hen!
Startdienst op woensdag 7 september: “Hij is erbij”
We willen als Sliedrechtse basisscholen van de SCOPS aan het begin van het
nieuwe schooljaar bij elkaar komen om te vieren dat God bij ons is, en een zegen
te vragen voor het nieuwe jaar. Fijn dat we na twee coronajaren (hopelijk) weer
bij elkaar kunnen komen in de Grote Kerk. We gaan zingen, bidden en genieten
van ‘de zandprinses’, die ons met haar zandvoorstelling mee zal nemen door het
thema ‘Hij is erbij van begin tot eind’. Een viering voor jong en oud. Kinderen,
ouders en leerkrachten zijn van harte uitgenodigd! De kerk is open vanaf 19.00
uur, de dienst is van 19.15 tot 20.00 uur. Welkom!
Gevonden voorwerpen
Kijkt u voor de vakantie nog even in de hal waar we alle gevonden voorwerpen uitgestald hebben die dit
schooljaar niet zijn opgehaald, of er nog iets van uw kind op school ligt? Op woensdag na schooltijd en
donderdag mag alles meegenomen worden wat u nog kunt gebruiken, ook als het niet van uw kind is. Daarna
gaat alles weg.
Groepsoverzicht
U had het overzicht van de groepen / leerkrachten voor het komende jaar al in Parro gekregen. Bij deze
nieuwsbrief sturen we u de laatste versie, waarin door onvoorziene omstandigheden nog wat veranderd is
(de ouders van de betreffende groep zijn uiteraard al geïnformeerd). Dit overzicht komt ook op de website.
Gymrooster 2022-2023
In het nieuwe schooljaar krijgt u via Parro van de leerkrachten te horen wanneer de gymlessen zijn. Op dit
moment is nog niet duidelijk of onze vakleerkracht Theo de Groot dan hersteld zal zijn, en het rooster hangt
daarmee samen. Op de eerste maandag na de vakantie is er nog geen gym.
Jaarkalender 2022-2023
De nieuwe jaarkalender staat weer op de website. (www.pwa95.nl)

Kloppen uw contactgegevens nog?
Regelmatig ontdekken we dat telefoonnummers, mailadressen, en soms zelfs huisadressen van ouders niet
meer kloppen in ParnasSys. Deze gegevens zijn voor ons van groot belang, van beide ouders! U kunt het zelf
aanpassen in ParnasSys. Lastig? Mail dan uw wijzigingen naar: administratie@pwa95.nl. Dank u!
Ouders, bedankt!
Ook dit schooljaar zijn we weer op alle fronten ondersteund door ouders.
Ouderraad, Medezeggenschapsraad, begeleiding bij alle excursies, hulp bij feesten
en speciale activiteiten, gastlessen, de gebedsgroep, noem maar op! Wat zijn we
blij dat jullie als ouders zo betrokken zijn bij de school. Dat is echt niet
vanzelfsprekend, en we zijn er dan ook enorm dankbaar voor dat we altijd op jullie
kunnen rekenen, en in een fijne sfeer kunnen samenwerken! Jullie zijn als ouders
van grote waarde voor onze school!
En voor wie het leuk vindt…
In de hal ligt een aantal exemplaren van het blad “Ouders bedankt!”. Neem er
gerust een mee om in de vakantie te lezen. Dit is een uitgave van de stichting
“Ouders van Waarde”, waar wij als school lid van zijn. Deze stichting geeft ook elk jaar 4 à 5 nummers uit van
een informatief tijdschrift dat tegenwoordig alleen nog digitaal verschijnt. Dit digitale magazine heet: “Thuis
& School”. Het staat vol met artikelen en tips voor ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd. De artikelen
gaan over opvoeden, gezondheid, schoolzaken, etc. Echt de moeite waard om te lezen. De magazines van de
afgelopen jaren vindt u allemaal bij elkaar op onze website www.pwa95.nl, onder de knop ‘ouders’ > ‘Ouders
van waarde”. Klik op de covers om ze te lezen. Vakantieleestip!
Voor in uw agenda:
Donderdag 7 juli:

Om 12.00 uur begint de zomervakantie

Maandag 22 augustus:
Dinsdag 30 augustus:
Donderdag 1 september:
Woensdag 7 september:
Donderdag 15 september:
Donderdag 22 september:
Dinsdag 27 / donderdag 29 sept:
Woensdag 28 september:

Eerste schooldag cursusjaar 2022-2023
Informatieavond voor groep 1/2/3/4
Informatieavond voor groep 5/6/7/8
Startdienst voor kinderen, ouders en leerkrachten in de Grote Kerk
Schoolreisje groep 3-8
Schoolreisje groep 1-2
Startgesprekken (10-minutengesprekken)
Studiedag voor al het personeel van de SCOPS. De kinderen zijn deze dag vrij!

Wij wensen iedereen een heel fijne zomervakantie toe!
Hartelijke groet,
Leerkrachten en directie Prins Willem-Alexanderschool

