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Beste ouders / verzorgers,
Deze laatste nieuwsbrief van het schooljaar is voor mij, na 18 jaar maandbrieven schrijven, echt de állerlaatste,
nu ik de PWA na 31 jaar ga verlaten. Daarom neem ik de vrijheid om er deze keer een persoonlijk stukje in te
schrijven. Ik sta volledig achter mijn keuze om een andere baan te aanvaarden, met bewust minder uren en
minder verantwoordelijkheden. Maar… nu het echt zover is, voel ik wel weemoed en emotie. Ik heb hier een
heel mooie tijd gehad, eerst als leerkracht, en later als directeur. Als juf (meestal groep 8) en als directeur heb ik
hele generaties schoolverlaters uitgezwaaid. Een flink aantal van mijn leerlingen van toen zijn de ouders van nu,
en ouders van toen zijn opa’s en oma’s van nu. Heel bijzonder en heel erg leuk! Ik laat de school met een gerust
hart achter in de vertrouwde handen van mijn geweldige collega’s, die ik ongelofelijk zal gaan missen. Ik vond
het altijd wat opschepperig klinken, maar nu ik weg ga, schrijf ik het toch één keer gewoon op: De PWA is echt
een fijne school! Een goede pedagogische sfeer, uitstekende resultaten, een sterk lerarenteam. Samen met mijn
collega Thon Koning heb ik 18 jaar leiding mogen geven aan dit team op beide locaties. En het goede nieuws is:
Thon blijft! Ik neem best trots, en met talloze leuke herinneringen, afscheid van de school. Ik wil alle ouders heel
hartelijk bedanken voor de kaarten, cadeautjes, appjes, mailtjes, knuffels en lieve woorden die ik de laatste
weken heb gekregen van jullie, zowel tijdens de afscheidsreceptie als op momenten tussendoor. Dat doet me
goed. Wat ik het meeste missen zal straks, zijn toch de kinderen. Ik heb er zoveel mogen leren kennen door de
jaren heen. Zoveel lief en leed meegemaakt. Elke morgen begon vrolijk dankzij de kinderen die weer vol energie
de school binnen kwamen. Ik wil iedereen bedanken voor alle mooie contacten en voor het vertrouwen dat jullie
me gegeven hebben. 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!
Dag meester Gert Kwakernaat!
Het was niet alleen een afscheid voor de kinderen van groep 8, maar ook voor de meester van
groep 8b, Gert Kwakernaat, die met pré-pensioen gaat. Gert heeft 16 jaar bij ons de PWA
gewerkt als leerkracht en bovenbouwcoördinator. Hij was een heel goede leerkracht en
bouwcoördinator, die altijd bezig was met inhoudelijke ontwikkeling en verbetering van het
onderwijs op onze school. Ook heel veel schoolkampen, en heel veel afscheidsavonden heeft
hij samen met collega’s georganiseerd. Door Gert liepen allerlei zaken op school op rolletjes.
Bovenal was hij altijd een heel fijne, integere en heel gezellige collega. Een mooi mens! Ook op deze plaats
bedanken wij hem voor alles wat hij voor de kinderen en de school heeft betekend in al die jaren. We wensen
hem het allerbeste toe, en Gods zegen op zijn verdere levenspad. We hopen dat hij met volle teugen van zijn
welverdiende pensioen mag gaan genieten! Het ga je goed Gert!

Nieuwe bovenbouwcoördinator
We zijn heel blij dat Bart van Beuzekom de taak van bovenbouwcoördinator wil gaan oppakken nu Gert bij
ons weg gaat. Komend schooljaar gaat hij naast zijn werk als leerkracht de onderwijs-opleiding
Middenmanagement doen, en samen met de rest van het MT leiding geven binnen de school. Succes Bart!
Afscheid van juf Nicolien Both en juf Marianne Boer
We nemen ook afscheid van juf Nicolien Both. Zij werkte sinds januari bij ons in groep 6a, als inval voor een
zwangerschapsverlof. Wij bedanken haar heel hartelijk voor haar inzet en wensen haar alle goeds en
gezondheid toe voor de toekomst, ook met haar gezin en de jongste telg die nu onderweg is.
Ook nemen we afscheid van Marianne Boer (groep 1/2D). Marianne werkte bij ons sinds de meivakantie, maar
heeft voor het nieuwe schooljaar een baan dichter bij huis aanvaard. Ook haar bedanken we voor haar inzet
voor de PWA.
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) .

Kortom: vervelen in de vakantie is niet nodig!

Nieuwe leerkrachten
We zijn ontzettend dankbaar dat we weer twee goede nieuwe leerkrachten mogen verwelkomen in ons team!
In groep 1/2b start Iris Roest. Zij is inmiddels een ervaren juf, die jaren in Dordrecht heeft gewerkt, maar ooit
heeft ze als student bij ons diverse stages gelopen, waaronder haar LIO.
In groep 7a start Arno Blok. Arno is onlangs afgestudeerd en ook hij heeft in de schooljaren hiervoor stages
gelopen op de PWA. Als derdejaars student heeft hij vorig schooljaar bij ons zelfs al ingevallen, in groep 7 en
in groep 1/2. We zijn erg blij met beide nieuwe collega’s en heten hen van harte welkom!!
Jaarkalender 2022-2023
De nieuwe jaarkalender staat weer op de website. (www.pwa95.nl)
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 dan even contact op met Thon Koning.
Bruiloft!
Op woensdag 7 september trouwt juf Marieke Visser (groep 1/2a) met haar Thomas. De ouders
van de betreffende kinderen van haar groep hebben inmiddels al wat meer informatie
gekregen. Deze kinderen zijn die ochtend om 11.30 uur al uit. We wensen Marieke en Thomas
alvast een onvergetelijke dag toe!
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!
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.

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.
Gevonden voorwerpen
Kijkt u voor de vakantie nog even in de hal waar we alle gevonden voorwerpen uitgestald hebben, of er nog
iets van uw kind op school ligt? Donderdag mag alles meegenomen worden wat u nog kunt gebruiken, ook
als het niet van uw kind is. Daarna gaat alles weg. Na de vakantie worden nieuwe gevonden voorwerpen weer
verzameld in de gele kist in het halletje tussen groep 1/2b en 1/2c.
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 de veranderingen naar: administratie@pwa95.nl. Bedankt!
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!
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:
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 ½/3/4
Informatieavond voor groep 5/6/7/8
Bruiloft juf Marieke Visser (1/2a)
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

