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Beste ouders / verzorgers,
De herfstvakantie ligt net achter ons. Hopelijk kijken jullie terug op een fijne tijd en is er heerlijk gelezen in de boeken
die gekocht zijn tijdens de boekenmarkt.
Kind op Maandag
Kind op Maandag is onze methode voor godsdienstonderwijs. Na de zomervakantie zijn
we begonnen met verhalen uit het boek Exodus. God die zijn volk bevrijdt uit slavernij.
Een verhaal over mensen die onderweg zijn, vaak met vallen en opstaan. Mensen die
richting zoeken, soms hun eigen gang gaan, en dan toch de weg van het leven weer
terugvinden.
Het thema van de komende periode is ‘Waar gaan we heen?’. Aan de hand van de
verhalen denken de kinderen na over keuzes die zij zelf maken en keuzes van anderen.
Wat kun je doen als dingen niet gaan zoals het zou moeten? Als je bijvoorbeeld ruzie
krijgt, of als het tegenzit; welke kant kan het dan op gaan? En wie helpt jou om verder te
komen? We eindigen deze periode met het verhaal van de intocht in het beloofde land.
Het verhaal maakt duidelijk dat de Bijbel uiteindelijk een optimistisch boek is: mensen
komen thuis, mensen komen goed terecht. God is erbij ook in de woestijn. God wil ons
een hoopvolle toekomst geven!
Dankdag
De eerste woensdag van november wordt in veel kerken in
Nederland ‘Dankdag’ gevierd. Vanuit een oude traditie, die
ontstaan is in de tijd dat het een heel belangrijk moment
was als in het najaar alle oogsten binnengehaald waren.
Deze dag staat in het teken van dankbaarheid, maar ook in
het teken van delen. Mooie thema’s om met kinderen bij
stil te staan. In Sliedrecht worden er in diverse kerken
kinderdankdiensten georganiseerd, waarbij
iedereen welkom is!
Hervormde Gemeente wijk 3 en 4 (Maranathakerk)
Lijsterweg 2 - Sliedrecht
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: Ds. P.D. Teeuw
Thema: “Wie dank jij?”

Hervormde Gemeente wijk 1 en 2 (Grote Kerk)
Kerkbuurt 131 - Sliedrecht
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: Ds. G.J. Mink
Thema: “Wie dank jij?”
Tijdens de dienst wordt er medewerking verleend door de
kerkband.
Gereformeerde Kerk en Nederlands Gereformeerde Kerk
Middeldiepstraat/hoek Oranjestraat
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: Ds. A.L. Veerman
Thema: “Ik ben bij je”
Tijdens de dienst wordt er medewerking verleend door de
Amazing kids en teens.

Nieuwe leerlingen
In november komen de volgende leerlingen bij ons op school: Evi (1/2c), Aleyna (1/2d), Joël (1/2a), Lina (1/2c) en
Lynn (1/2a).
Sinterklaas
Sinterklaas en zijn pieten hopen ook dit jaar onze school weer te bezoeken. We gaan er met
elkaar weer een gezellig feest van maken! Dit jaar zullen we het verhaal van het
Sinterklaasjournaal volgen, hoe dat precies gaat is nog even een verrassing..., maar de
kinderen zullen u vast wel bijpraten over de gebeurtenissen op school. De leerkrachten van
groep 1 t/m 4 zullen u via Parro informeren wanneer de kinderen hun schoen mogen zetten
op school. De leerkrachten van groep 5 t/m 8 zullen u via Parro informeren over het lootjes
trekken en het maken van surprises.

Inning vrijwillige ouderbijdrage verandert
Elke school kan zelf, met instemming van het College van Bestuur en de GMR, bepalen hoe hoog de ouderbijdrage
is. Op de PWA is dat dit schooljaar € 16,50 per kind per jaar. Dit geld wordt gebruikt om allerlei extra dingen voor
de kinderen te kunnen doen, o.a. bijdragen aan de kosten van feesten, vieringen, sport- en spelactiviteiten en de
afscheidsavond van groep 8. De bijdrage is vrijwillig, omdat basis- en voortgezet onderwijs in Nederland in principe
kosteloos moet zijn voor ouders. Maar vrijwillig is niet hetzelfde als vrijblijvend. We hopen dat u begrijpt dat er
zaken zijn die niet direct met onderwijs te maken hebben, en dus ook niet door de overheid bekostigd worden,
maar die we wel graag door willen laten gaan.
De inning van de ouderbijdragen is veranderd! Met ingang van heden loopt de inning van de ouderbijdrage m.b.v.
ParnasSys Schoolkassa. U ontvangt via Parro een betalingsverzoek en u krijgt automatisch een herinnering als u
nog niet gereageerd heeft. Ook de kosten van bijvoorbeeld het schoolreisje en schoolkamp zullen in het vervolg
op de wijze worden geïnd.
We hopen dat u ook dit schooljaar zult proberen uw bijdrage te leveren.
Verkeersveiligheid rondom de school
Waar mogelijk willen we u en uw kind stimuleren om lopend of fietsend naar school te komen;
bewegen is gezond! Ouders die hun kind met de auto naar school brengen, willen wij zeer
dringend verzoeken om de verkeersveiligheid voor de kinderen rond de school te bewaken bij
het halen en brengen. Regelmatig ontstaan er gevaarlijke situaties. Wij vragen u NIET te
stoppen of parkeren voor de hekken van school, midden op straat en bij uitritten van bewoners
of de kerk. We vragen u iets verder door te rijden naar een plek waar uw kind veilig uit kan
stappen. Let op lopende kinderen en geef hen voorrang.
In de klas zullen we met de kinderen die op de fiets komen bespreken dat zij niet op de stoep
mogen fietsen. Als er geen gevaarlijke opstoppingen zijn, is dat voor hen goed mogelijk. Wilt u
dit thuis ook met uw kind bespreken?
Gebedsgroep
Om de week komt er een afwisselende groep van enthousiaste ouders bij elkaar om met elkaar te bidden op
school (locatie: Professor van der Waalslaan). We bidden en danken voor de school en kinderen. Wij zijn God
dankbaar dat hij er altijd voor ons en onze school is. Wij zoeken nog meer ouders die enthousiast meebidden!
Bidden en danken staat centraal wanneer we bij elkaar zijn. Daarnaast is het ook met
elkaar een gezellig samenzijn!
We komen rond half 9 samen op school en het duurt ongeveer een halfuurtje. We
verzamelen op de begane grond bij de lift.
De eerstvolgende data zijn:
- Vrijdag 4 november
- Vrijdag 2 december
- Woensdag 16 november
- Dinsdag 13 december
Ook enthousiast geworden? Stap gezellig binnen! U kunt daarvoor appen of bellen naar
Carina (06-17887610) of mail ons (gebedsgroep@pwa95.nl).
Hopelijk tot ziens!
Mediawijsheid
Van 4 t/m 11 november is het de Week van de Mediawijsheid. Dit jaar heeft de campagne het thema “Like en
Cancel”. Het gaat over het stimuleren van positief sociaal gedrag online. Door heel het land vinden in buurthuizen,
bibliotheken en online verschillende activiteiten plaats. Op school besteden we er ook aandacht aan. In de
groepen 8 doen we mee met het spel MediaMasters. U ontvangt van de leerkracht meer info. Ook in andere
groepen denken we na over media en het gebruik ervan.
Voor ouders is er op dinsdagavond 8 november een landelijk webinar over het online mediagebruik van kinderen.
Tijdens dit webinar word je als ouder meegenomen in het mediagebruik van kinderen tot 12 jaar en krijg je
praktische tips om het gesprek aan te gaan over het gedrag online. Kijk voor meer informatie over het webinar en
andere activiteiten op de website: www.weekvandemediawijsheid.nl
In actie voor onze adoptiekinderen!
De actie om (extra) geld in te zamelen voor onze adoptiekinderen, is gestart. Fijn dat de kinderen zich
hier al volop voor inzetten. De leerlingen hebben deze kaart gekregen. Zij mogen ouders, familie,
buren vragen om op de kaart een geldbedrag aan te strepen wat zij kunnen missen. We vragen de
leerlingen het verzamelde geld op donderdag 3 november in te leveren bij hun leerkracht. We hopen
dat àlle kinderen zich op hun manier in willen zetten.

Ouder- en jeugdsteunpunt
Iedere school is aangesloten bij een samenwerkingsverband. Voor de Prins Willem-Alexanderschool is dat
Samenwerkingsverband (SWV) PO (primair onderwijs) Drechtsteden. In ons Samenwerkingsverband is er sinds
mei een ouder- en jeugdinformatiesteunpunt. Hier kunnen ouders en leerlingen naartoe als ze vragen hebben over
passend onderwijs of steun nodig hebben in hun zoektocht naar passend onderwijs.
Informeren, steunen en signaleren vormen de drie pijlers onder elk steunpunt.
De ouder- en jeugdsteunpunten vervangen de informatieplicht van scholen niet,
maar helpen scholen bij het goed informeren van ouders en jeugdigen.
U kunt als ouder maar ook als kind in de bovenbouw contact opnemen, vragen
stellen, advies inwinnen bij de consulent van het ouder- en jeugdsteunpunt.
De consulent passend onderwijs werkt voor en vanuit het SWV passend
onderwijs Drechtsteden. Hij/zij is een onafhankelijke professional met kennis en
ervaring op het gebied van regulier en speciaal onderwijs en kent de
mogelijkheden die er zijn voor ondersteuning aan kinderen in de
basisschoolleeftijd (4-13 jaar). Hij/zij denkt mee en verwijst een ouder of kind in de
goede richting.
Als u het steunpunt wilt benaderen, kunt u een e-mail sturen naar: steunpuntswv@swvdrechtsteden.nl.
Er is iedere maandag spreekuur (met uitzondering van vakanties/vrije dagen) van 16.00 uur tot en met 18.00 uur.
Het telefoonnummer is: 06-38231148 / Samenwerkingsverband Drechtsteden PO (swv-drechtsteden.nl)
Even voorstellen; schoolmaatschappelijk werkers
Beste leerling en ouders, Misschien hebben we al eens naar
elkaar gezwaaid of met elkaar gesproken. Wij zijn de
schoolmaatschappelijk werkers op jullie school en we stellen
ons graag aan jullie voor. Wij heten Josca Bor en Amanda van
der Ham en we werken bij het Bonkelaarhuis.
Soms sta je, als kind of als ouder, voor een uitdaging waarbij
een beetje extra hulp fijn is. We denken graag met jullie na over
een oplossing. Wat gaat al goed en wat heb je nodig? We
hebben veel materialen om met een leerling en/of ouders te
oefenen. Of we kunnen jullie in contact brengen met een
professional of organisatie die beter past bij jullie vraag. We
zorgen graag voor een goede samenwerking tussen leerling, ouder(s) en leerkracht. Zo kunnen jullie afstemmen
wat nodig is, ook als wij niet meer betrokken zijn.
Voel je welkom om ons te bellen of mailen voor een gesprek! Dit zijn onze contactgegevens:
Josca: j.bor@sociaalteamsliedrecht.nl en 0689991720
Amanda: a.vanderham@sociaalteamsliedrecht.nl en 0689990411
U kunt bij het Bonkelaarhuis terecht voor: hulp bij financiële zorgen en met al uw vragen op het gebied van jeugd
& gezinshulp, zorg & welzijn en werk & inkomen. Neem eens een kijkje op de website: www.bonkelaarhuis.nl.
Vluchtelingen
Sinds september is er in het gemeentekantoor van Sliedrecht tijdelijke crisisopvang voor vluchtelingen
gerealiseerd. Daaronder zijn ook kinderen aanwezig. Vanuit de gemeente is aan de scholen in Sliedrecht van de
SCOPS de vraag gesteld om na te denken of wij iets kunnen betekenen in het onderwijs aan deze kinderen. Als
Prins Willem-Alexanderschool zijn we serieus over deze vraag gaan nadenken. We hebben heel goed overwogen
of èn hoe we dit kunnen gaan vormgeven. We zijn tot de conclusie gekomen dat we, juist als christelijke school,
graag iets voor deze kinderen willen betekenen. Inmiddels is het plan steeds concreter geworden. Vanaf 7
november zullen 8 leerlingen op de locatie Valkweg worden welkom geheten. Als start zullen wij aan deze
leerlingen 4 ochtenden in de week (maandag – donderdag) les gaan geven. Dit zal gebeuren in het taallokaal. Juf
Kelly Wervenbos heeft al veel ervaring opgedaan als leerkracht van het taallokaal en zij zal hier dan ook verder
vorm en inhoud aan geven. Naast juf Kelly Wervenbos zal er op deze ochtenden altijd iemand anders aanwezig
zijn. Op maandag en dinsdag is dat juf Febe Troost en op woensdag en donderdag juf Ineke Barkmeijer. Op deze
manier kan het huidige onderwijs aan de kinderen die het taallokaal bezoeken ook gewoon doorgaan. We zijn blij
dat vanuit de gemeente wordt meegedacht. Regelmatig zullen er in het taallokaal andere volwassenen zijn;
ouders, een broer of zus, een vrijwilliger. Zij zullen helpen met hand- en spandiensten en fungeren als tolk.
De leerkrachten zullen dit ook in de andere klassen bespreken. We hopen van harte dat deze leerlingen die in hun
jonge leven al zoveel hebben meegemaakt, bij ons een warm welkom mogen vinden.

Oudergesprekken groep 3 en 8
In november worden in groep 3 en 8 oudergesprekken gehouden. Op de jaarkalender stond dat deze gesprekken
22 en 24 november zouden zijn. Let op, dit wordt donderdag 17 en dinsdag 22 november.
Corona
In de vorige nieuwsbrief vertelden we over het Corona-scenariodraaiboek. Inmiddels staat dit draaiboek op de
website. We zetten nog even de aandachtspunten bij het huidige scenario op een rij:
- Regelmatig handen wassen
- Hoesten / niezen in de elleboog
- Ventileren (houd daar ook rekening mee met de kledingkeuze van uw kind)
- Ouders wordt gevraagd hun kind te (laten) testen bij klachten en na nauw contact, of (als ouders niet willen testen)
thuis te houden bij overduidelijke corona-gerelateerde klachten. Op school zijn zelftesten verkrijgbaar bij de
groepsleerkracht of directie (zolang de voorraad strekt).
- Bij positieve testuitslag: isolatie / quarantaine volgens de geldende richtlijnen van het RIVM. Weer welkom op
school na 5 dagen èn 24 uur klachtenvrij.
- Geen quarantaineverplichting na nauw contact met een besmet persoon, wel alertheid
Oproep aan creatieve ouders – doet u mee op woensdag 15 maart én woensdag 7 juni?
U weet waarschijnlijk wel dat wij in groep 3 t/m 8 af en toe
groepsoverstijgend aan de slag gaan met creatieve
keuzeworkshops voor de kinderen. We bieden dan van
alles aan; van schilderen tot figuurzagen, van dansen tot
programmeren, van muziek maken tot handlettering, etc,
etc. Elke leerkracht gaat op zo’n moment aan de slag met
een groepje leerlingen.
Op woensdag 15 maart én op woensdag 7 juni staan
er weer twee leuke crea-ochtenden (van 10.30 tot 12.30
uur) op het programma. We willen u als ouders hier ook
graag bij betrekken. Heeft u bijvoorbeeld een creatieve
hobby, inspirerende ideeën, of kunstzinnig talent, en
lijkt het u leuk om hiermee aan de slag te gaan met een
groepje kinderen? Meldt u zich dan voor 30
november via Parro aan bij de leerkracht van uw zoon/dochter.
Wilt u in uw Parrobericht omschrijven wat uw idee is, en daarbij onderstaande informatie doorgeven:
o Is uw workshop geschikt voor de middenbouw (gr. 3 t/m 5) of voor de bovenbouw (gr. 6 t/m 8)?
o Welke materialen heeft u hiervoor nodig? Hoeveel?
o Kunt u hier zelf voor zorgen of kunnen wij materialen regelen / bestellen?
o Hoeveel kinderen kunnen aan deze activiteit maximaal deelnemen?
o Hoeveelheid ruimte denkt u nodig te hebben, en aan welke eisen moet de ruimte voldoen?
Let op:
o De workshop/activiteit moet uit te voeren zijn in 1,5 uur.
o U geeft zich op voor twee momenten, namelijk voor woensdag 15 maart én voor woensdag 7 juni (beide
keren van 10.30 tot 12.30 uur).
o Aanmelden kan tot woensdag 30 november. Daarna zullen wij als creawerkgroep overleggen over de
planning en de haalbaarheid. De leerkrachten zullen hierna z.s.m. contact opnemen met de ouders die zich
hebben gemeld.
Het zou echt fantastisch zijn als we met deze activiteit samen kunnen optrekken als leerkrachten en ouders!

Voor in uw agenda:
t/m 3 november

Actie adoptiekinderen

Vrijdag 4 & woensdag 16 november
Vrijdag 2 & dinsdag 13 december
Dinsdag 8 november

Gebedsgroep
Informatieavond voorlichting voortgezet onderwijs (groep 8)

Donderdag 10 november

Ouderlessen kanjertraining

Dinsdag 15 november

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

Donderdag 17 en dinsdag 22 november

oudergesprekken, alleen voor groep 3 en groep 8 (Let op 1 datum gewijzigd!)

Dinsdag 22 en donderdag 24 november

10-minutengesprekken, alleen voor groep 3 en groep 8

Maandag 5 december

Sinterklaas, kinderen vanaf 12 uur vrij

Donderdag 15 december

Kerstviering groep 1/2d

Maandag 19 december

Kerstviering groep 1/2a

Dinsdag 20 december

Kerstviering groep 1/2b

Woensdag 21 december

Kerstviering groep 1/2c

Woensdag 21 december

Kerstviering groep 3 t/m 5 (19:00 – 20:00 uur in de klas, aansluitend op het plein)

Donderdag 22 december

Kerstviering groep 6 t/m 8 (vanaf 19:15 in de Maranathakerk)

Vrijdag 23 december

Vanaf 12:00 uur alle kinderen vrij

Maandag 26 december – vrijdag 6 januari Kerstvakantie
Woensdag 11 januari

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

Woensdag 25 januari

Open dag

Hartelijke groet,
Leerkrachten en directie Prins Willem-Alexanderschool

