Editie locatie Waalslaan

NIEUWSBRIEF

Augustus/September 2022

Locatie Prof. van der Waalslaan 2
3362 SP Sliedrecht
tel. 0184 - 416662
website: www.pwa95.nl
Directie: pwawaalslaan@pwa95.nl
Administratie: administratie@pwa95.nl

Andere locatie: Valkweg 2
3362 GH Sliedrecht
tel. 0184 - 416057
website: www.pwa95.nl
Directie: pwavalkweg@pwa95.nl
Administratie: administratie@pwa95.nl

Beste ouders / verzorgers,
We zijn ruim een week aan de slag met de leerlingen. Mooi om te zien hoe de leerlingen hun weg al weer weten te
vinden en er volop geleerd wordt. We zijn dankbaar dat iedere klas weer mocht starten met leuke en goede
leerkrachten. Voor u een maandbrief vol met informatie, waarvan we hopen dat u het weer allemaal wilt lezen.
Nieuwe juf
Een nieuw gezicht op onze school. In Parro heeft juf Jelma de Jong zich al voorgesteld. Zij volgt de opleiding tot
onderwijsassistente op het Hoornbeeck College in Rotterdam. Zij heeft gekozen voor het werken-leren traject. We
zijn blij dat zij op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag aanwezig is voor extra ondersteuning in de
kleutergroepen.
Nieuwe directeur
Na vele jaren als locatie-directeur werkzaam te zijn geweest op de PWA, hebben we voor de zomervakantie afscheid
genomen van Jolanda Maaskant. In de persoon van Willemieke van Wingerden heeft SCOPS een opvolger voor haar
gevonden. Samen met Willemieke vorm ik (Thon Koning) nu de directie van de Prins Willem-Alexanderschool.
Afgesproken is dat Willemieke locatie-directeur van locatie Valkweg wordt en ik van locatie van der Waalslaan. Dit
betekent dat ik na ruim 20 jaar terugkeer op de locatie waar ik ooit begonnen ben. In 1990 ben ik als
groepsleerkracht begonnen op locatie van der Waalslaan, die toen nog Prins Bernhardschool heette. In de loop van
de daarop volgende jaren werd ik adjunct-directeur, teamleider en locatie-directeur (locatie Valkweg). En nu dus
locatie-directeur van locatie van der Waalslaan. Inmiddels heb ik al veel bekende gezichten gezien. Veel ouders die
ik als kind in de klas heb gehad brengen nu hun kind naar de PWA-school. We hebben een fijn team van betrokken
leerkrachten en ik kijk ernaar uit om samen met hen, Willemieke en u verder te bouwen aan deze mooie school en
me in te zetten voor goed onderwijs, waarbij we de liefde die Jezus ons voorleeft en geeft mogen doorgeven.
Nieuwe leerlingen in augustus / september
Na de zomervakantie mochten we nieuwe leerlingen welkom heten, en in de loop van september volgen er nog
meer leerlingen. Hier alle namen: Lina 1/2b, Kaleb 4b, Elena 1/2a, Lauren 6a, Tim 3a, Resa 1/2b, Elena 1/2a, Liva 1/2c,
Noëla 1/2a, Mea 1/2a, Shane 1/2c, Jasmijn 1/2d en Daan 1/2b. Van harte welkom!
Startdienst op woensdag 7 september
Rondom het thema: “Hij is erbij, van begin tot eind”, willen we als Sliedrechtse
basisscholen van SCOPS het nieuwe schooljaar bij elkaar komen om te vieren dat God
bij ons is. We vragen een zegen voor het nieuwe jaar. We gaan zingen, bidden en
genieten van ‘de zandprinses’ Rosa van der Vijver, die ons met haar zandvoorstelling
mee zal nemen door het thema. Een viering voor jong en oud. Leerlingen, 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 in de Grote Kerk, Kerkbuurt 131. Er wordt een collecte
gehouden voor Tearfund. Zij bieden steun aan de Hoorn van Afrika waar een extreme
hongersnood is ontstaan.
Praktische tip: zorg dat uw kind van tevoren naar het toilet is geweest, want heen en
weer naar de w.c. lopen kan storend zijn voor anderen. Wilt u er ook op toezien dat het
rustig blijft tijdens de dienst? Fijn als er aandacht is voor degene die iets vertelt of laat
zien.

We gaan met elkaar op schoolreis!
De groepen 3-4-5 gaan op donderdag 15 september naar Ouwehands Dierenpark in Rhenen. (kosten: € 25,00)
De leerlingen worden op de normale tijd op school verwacht. De bussen rijden rond 9.00 uur
weg bij school. We hopen rond 17.00 uur weer terug te zijn.
Meenemen in je rugzak: een lunchpakketje met drinken (niet in plaats daarvan geld voor een
betaalde lunch, want dan moet het hele groepje wachten), extra drinken (bijvoorbeeld een
navulbare waterfles) en een tussendoortje, een jas of vest en regenkleding voor als de
weersverwachting daartoe aanleiding geeft. In de bus mag niet gedronken worden en
papiertjes en andere rommel laten we daar natuurlijk niet achter! De leerlingen zijn de hele dag
in een vast groepje dat bij elkaar blijft onder begeleiding van een leerkracht of ouder.
De groepen 6-7-8 gaan op donderdag 15 september naar de Efteling in Kaatsheuvel. (kosten: € 31,00)
LET OP! De leerlingen worden om 9:00 uur op school verwacht.
De bussen rijden rond 9:30 uur weg bij school. Mocht het u
problemen geven, dan kunt u overleggen met de leerkracht of
uw kind al om 8:30 uur in de klas mag komen. We hopen rond
18.00 uur weer terug te zijn.
Meenemen in je rugzak: een lunchpakketje met drinken (niet in
plaats daarvan geld voor een betaalde lunch, want dan moet
het hele groepje wachten), extra drinken (bijvoorbeeld een navulbare waterfles) en een tussendoortje, een jas
of vest en regenkleding voor als de weersverwachting daartoe aanleiding geeft. In de bus mag niet gedronken
worden en papiertjes en andere rommel laten we daar natuurlijk niet achter! De leerlingen zijn ingedeeld in een
groepje met begeleider. We wensen iedereen heel veel plezier met elkaar!
De groepen 1 en 2 gaan donderdag 22 september naar Pukkemuk in Dongen (kosten €20,00).
De leerlingen kunnen ’s morgens eerst gewoon om 8:30 uur in de klas gebracht worden.
Daar verwachten we ook de begeleiders. Dan gaan we in groepjes naar de bus. De bus
vertrekt rond 9:00 uur. We hopen rond 14.45 uur weer terug te zijn bij school. De
leerlingen moeten ook een lunchpakketje en drinken (bijvoorbeeld een navulbare
waterfles) meenemen.
Herinnering:
Wilt u het bedrag uiterlijk 5 september overmaken op NL 41 RABO 03 59 37 06 40, ten name van: CBS Prins WillemAlexander Sliedrecht, onder vermelding van: Schoolreis 2022 + voor- en achternaam kind(eren) + groep(en). Mocht
de betaling hiervan een probleem zijn, neem dan contact op met Thon Koning.
“Trommel zonder rommel”
Een nieuw schooljaar is een mooie kans om gezond van start te gaan. Een gezonde lunch of
tussendoortje kan heel gevarieerd en creatief zijn. Een wrap, komkommer op je kaas, een lekkere
fruitmix of een restje van de gezonde avondmaaltijd. Deze week krijgt uw kind een folder mee ter
inspiratie. Geef uw kind niet te veel en al te bewerkelijk eten mee.
Luizencontrole: hulp gevraagd
Hoofdluis… helaas hebben we daar ook op onze school mee te maken. Regelmatig controleren van alle leerlingen,
helpt verspreiding voorkomen. De afgelopen jaren hebben we u gevraagd dit thuis te doen, maar we zouden het
vanaf dit jaar daarnaast graag na de vakanties weer op school laten doen. We zijn op zoek naar iemand die dit voor
onze locatie wil coördineren en mensen (ouders, grootouders….) die na de vakanties willen helpen bij de controle.
Hierbij geldt vele handen, maken licht werk. Wilt u helpen? Stuur dan via Parro een berichtje naar Thon Koning of
loop even langs op school om u te melden.
Aandacht voor elk kind
Op de Prins Willem-Alexander streven we naar passende aandacht voor elk kind. We zijn blij dat er ook dit jaar
verschillende onderwijsassistenten zijn die leerlingen die dat nodig hebben extra hulp kunnen bieden. In het
Taallokaal wordt o.a. aan leerlingen die de Nederlandse taal nog niet goed beheersen, intensieve begeleiding
gegeven. Vorig jaar zijn we gestart met Plus-Je-Klas voor leerlingen die meer uitdaging aankunnen. Dit jaar gaat PlusJe-Klas ook weer van start. De ouders van desbetreffende leerlingen worden op de hoogte gebracht.

Startgesprekken (10-minutengesprekken)
Op de informatie avond wordt het algemene reilen en zeilen in de klas besproken.
Tijdens de startgesprekken op 27 en 29 september hopen de leerkrachten u persoonlijk te
spreken. Voor de vakantie heeft een zorgvuldige overdracht plaatsgevonden tussen de
leerkracht(en) van vorig jaar en de huidige leerkracht(en). We hechten er veel waarde aan u als
ouder persoonlijk te spreken. U kunt ons over uw kind waardevolle informatie geven. Vertel
vooral wat u zelf belangrijk vindt. We geven u graag een aantal vragen die u kunnen helpen in de
voorbereiding op dit gesprek.
• Hoe heeft uw kind de eerste weken in de nieuwe groep ervaren?
• Zijn er bijzonderheden in de thuissituatie?
• Hoe denkt u dat wij uw kind het beste zouden kunnen begeleiden in de groep, wat heeft uw kind nodig?
• Wat zijn de sterke kanten van uw kind, en hoe denkt u dat wij die kunnen benutten?
• Welke zaken zijn lastig voor uw kind, en hoe denkt u dat wij daar het beste mee om kunnen gaan?
• Wat verwacht u van ons dit schooljaar?
• Volgt u de vorderingen van uw kind via het ouderportaal?
Gesprek plannen via Parro – hoe gaat dat ook alweer?
Als u meerdere kinderen op school heeft krijgt u vanaf 19 september de gelegenheid
u in te schrijven, iedereen kan inschrijven vanaf 20 september. U krijgt op de
aangegeven datum in de Parro-app een melding dat er een nieuw agenda-item in Parro
staat voor de groep van uw kind, namelijk ‘10-minutengesprekken’. Wanneer u dit
opent, ziet u de beschikbare tijdstippen. U klikt op het gewenste tijdstip. De leerkracht
weet dan op welk moment hij/zij u kan verwachten.
Startgesprekken met de leerlingen
Tussen de zomer- en de herfstvakantie maken de leerkrachten tijd om even met elk kind een poosje apart, buiten
de klas, een gesprekje te voeren. We stellen dan soortgelijke vragen als aan de ouders. Verder praten we met de
leerlingen over hun hobby’s, hun sport, etc. We merken altijd dat de leerlingen het meestal heel gezellig vinden om
even rustig buiten de klas met de nieuwe juf of meester te praten. Voor deze gesprekjes zijn geen vaste data
gepland. Op deze momenten staat er iemand anders voor de groep.
Kinderboekenweek in oktober
De kinderboekenweek van 2022 is groen. En niet zomaar groen, maar "Gi-Ga-Groen!" Dit jaar wordt de
kinderboekenweek gehouden van 5 t/m 16 oktober en haakt aan bij een zeer actueel thema: natuur, klimaat en
duurzaamheid. Ook de organisatoren van de christelijke kinderboekenweek hebben dit jaar voor dit thema gekozen.
Omdat lezen leuk en belangrijk is, zullen we op school weer veel aandacht aan de kinderboekenweek besteden. U
moet hierbij denken aan veel (voor)lezen, introductie van (nieuwe) kinderboeken en activiteiten rondom
kinderboeken. We hopen het leesplezier van de kinderen zoveel mogelijk te vergroten! Via Parro zult u op de hoogte
gehouden worden van de geplande activiteiten.
Voor in uw agenda:
Donderdag 1 september:

Informatieavond voor groep 5/6/7/8

Woensdag 7 september:

Startdienst voor leerlingen, ouders en leerkrachten in de Grote Kerk

Woensdag 7 september

Bruiloft juf Marieke Visser (1/2a)

Donderdag 15 september:

Schoolreisje groep 3-8

Donderdag 22 september:

Schoolreisje groep 1-2

Dinsdag 27 / donderdag 29 sept:

Startgesprekken (10-minutengesprekken)

Woensdag 28 september:

Studiedag voor al het personeel van de SCOPS. De leerlingen zijn deze dag vrij!

Maandag 3 oktober

Inloop voor groep 3 en 4 (welkom in de klas van 8:20 uur – 8:40 uur)

Maandag 24 – vrijdag 28 oktober

Herfstvakantie

Dinsdag 8 november

Informatieavond voorlichting voortgezet onderwijs (groep 8)

Donderdag 10 november

Ouderlessen kanjertraining (informatie volgt)

Dinsdag 15 november

Inloop voor groep 3 en 4 (welkom in de klas van 8:20 uur – 8:40 uur)

Dinsdag 22 en donderdag 24 november 10-minutengesprekken, alleen voor groep 3 en groep 8

Hartelijke groet,
Leerkrachten en directie Prins Willem-Alexanderschool.

