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Beste ouders / verzorgers,  
 

Allereerst wensen we u en uw kind(eren) een heel mooi, liefdevol en gezegend 2023 toe! 
Hopelijk mogen jullie terugkijken op fijne dagen met elkaar en een heerlijke vakantie.  
 
Kind op Maandag 
Het thema van deze periode is ‘Ken je mij?’. We lezen uit het evangelie van Johannes. Dat 
evangelie begint met een bijzondere tekst, over het woord van God dat er in het begin al 
was. Johannes vertelt: toen Jezus op aarde kwam, is Gods woord een mens geworden. 
Door wat Jezus deed en vertelde, zagen mensen God zelf aan het werk. De ontmoeting 
met Hem verandert hun leven. Zo ontmoet Jezus bijvoorbeeld Nathanaël. Jezus blijkt hem al te kennen zonder dat 
Nathanaël dat wist. Het is een bijzonder verhaal, waarin een belangrijk thema uit de Bijbel zichtbaar wordt: dat 
mensen gekend worden, misschien ook zonder dat ze het doorhebben. Het zegt iets over hoe God naar mensen 
kijkt. Andersom raakt het thema ook aan hoe mensen tegen Jezus aankijken. Kennen ze, kennen wij Hem echt? En 
hoe dan?  
 
Nieuwe leerlingen  
Deze maand komen Joah (1/2d), Benjamin (1/2c), Jazz-Maé (1/2a), Sophie (1/2d) bij ons op school. Van harte 
welkom!  
 
Afscheid juf Karin van Beek  
Wat vonden we het jammer om van Juf Karin van Beek te horen dat zij per 1 februari een 
andere baan heeft aangenomen. Zij heeft het ontzettend naar haar zin op onze school, maar 
door toenemende verkeersdrukte begint de reistijd van haar woonplaats naar Sliedrecht haar 
steeds meer tegen te staan. Juf Karin van Beek gaat dichter bij huis lesgeven aan groep 2 van 
CBS Eben-Haëzer te Woudrichem. Wij zullen haar kennis en ervaring als juf en onderbouw-
coördinator gaan missen. Tegelijkertijd wensen we haar natuurlijk veel succes en Gods zegen 
met deze nieuwe uitdaging. 
 
Welkom juf Julia Kortenhoeven 
We zijn blij dat er een nieuwe leerkracht is benoemd, Julia Kortenhoeven. Een lieve, gedreven 
en kundige juf die net van de PABO komt. Zij zal na de kerstvakantie met in groep 1/2b bij 
beide juffen mee gaan draaien. Vannaf 1 februari zal zij de lesgevende taken van Juf Karin van 
Beek overnemen. Op deze manier kan Julia goed kennis maken met de klas en de manier van 
werken op de Prins Willem-Alexanderschool. We hebben er alle vertrouwen in dat dit zal 
zorgen voor een goede overdracht. 
 
Afscheid juf Febe Troost 
We zijn heel blij met het werk dat juf Febe Troost afgelopen maanden voor onze school heeft gedaan. Zij heeft op 
maandagmiddag met groepjes kinderen gewerkt. Daarnaast is ze in veel verschillende klassen geweest voor 
invalwerk. Ontzettend bedankt voor je inzet en flexibiliteit. Veel zegen bij je studie theologie en je nieuwe baan als 
missionair kinderwerker.  
 
Open dag en aanmeldingen schooljaar 2023-2024  
Woensdag 25 januari is onze open dag. ’s Ochtends van 8:30 -12:30 en ’s avonds van 19:00 – 20:00 heten wij ouders 
en leerlingen die kennis willen maken met onze school van harte welkom! Voor alle peuters die tussen 1 oktober 
2023 en 1 oktober 2024 4 jaar worden, kan het inschrijfformulier dat de gemeente Sliedrecht heeft gestuurd (vóór 1 
maart) bij ons ingeleverd worden. Hartelijk dank! (Formulier kwijt? Geen nood, we hebben ze op school ook liggen.)  
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Ouderavond 'How 2 Talk 2 Kids' 
Hoe gaat het u af in de opvoeding van de kinderen? Verloopt het allemaal zoals u wenst of......raakt uw geduld wel 
eens op als het gaat om: driftbuien, ruzie tussen broer(s) en zus(sen), gedoe aan tafel, schermtijd, huiswerk, 
jaloezie of maakt u zich zorgen over de onzekerheid van uw kind en hoe u daar op een juiste manier mee om kunt 
gaan? 
Op 14 maart 2023 houden we op de Prins Willem-Alexanderschool een ouderavond waar deze onderwerpen 
besproken worden en waar we u door deskundigen handreikingen willen geven om er met uw kind over in 
gesprek te gaan. Het belooft een leuke, leerzame, interactieve avond te worden, vol herkenning!  
Noteer deze avond alvast in de agenda, in de komende Nieuwsbrieven zullen we u nog verder informeren over tijd 
en locatie. 
 

Weggeefkast Bibliotheek AanZet 
Heeft u hem al eens gezien? Die kast in de bibliotheek met 
verzorgingsproducten. In deze kast staat shampoo, tandpasta, deodorant enz. 
In een tijd waarin de prijzen stijgen is het niet voor elk gezin mogelijk dit soort 
producten te kopen. Uit deze kast mogen mensen die dat nodig hebben 
producten meenemen. Het lijkt ons mooi daar als school een steentje aan bij te 
dragen. Heeft u thuis nog ongeopende producten staan die u niet gebruikt? Of 
bent u in de gelegenheid een product te kopen en te doneren? Dat kan! Op 
school staat t/m 31 januari, voor het kamertje van de intern begeleider Carine 
Spek, een mand waar deze producten ingeleverd kunnen worden.  Daarna 
krijgen de producten een plaatsje in de weggeefkast van de bibliotheek. Neem 
daar gerust een kijkje!  
 

Lezen is een feest! 
Voorlezen is avonturen beleven met je ogen dicht en het is met je ogen wijd open meekijken in het boek. Het is 
niks van het verhaal missen, hoe groot of klein je ook bent, en hoe goed of minder goed je zelf leest.  
Lezen is leuk en ook belangrijk, want lezen draagt onder andere bij aan meer begrip van de wereld en betere 
schoolprestaties. Maar wist u dat voorlezen net zo leuk en belangrijk is?!  
Uit onderzoek op onze school, zien we dat vooral de oudere kinderen nog maar weinig worden voorgelezen. Dat 
terwijl voorlezen niet alleen jonge kinderen, maar ook oudere kinderen helpt in hun ontwikkeling! Zo draagt het 
voor alle kinderen bij aan het vergroten van hun woordenschat en leesplezier en daarbij is het een stukje quality 
time samen. 
Daarom nog wat tips om op een leuke manier met voorlezen en lezen bezig te zijn:  

• Ga naar de bieb! 
Het lidmaatschap voor kinderen is gratis en er zijn een heleboel leuke 
boeken te vinden. Ook zijn er allerlei activiteiten waar je naar toe kunt gaan, 
kijk maar eens 
op https://www.debibliotheekaanzet.nl/activiteiten?waar=sliedrecht.  

• Gebruik een leesbingo. Deze zijn altijd een groot succes om veel en op leuke 
plekken te lezen, zoals bijvoorbeeld deze leesbingo's: Gratis leesbingo om 
ook thuis lekker veel leeskilometers te blijven maken - Uitgeverij Zwijsen 

• Zoek je inspiratie voor een leuk boek, om cadeau te geven of om te lenen bij de bibliotheek, kijk dan eens 
op https://www.kinderboeken.nl/.  
Hier vind je ook de boeken die dit jaar een Gouden of Zilveren griffel hebben gewonnen, hier zit vast een 
leuk boek voor je bij!  

• Op de website van de IJsselgroep vind je bij de blogs veel goede tips voor (voor)leesboeken voor de 
groepen 1 t/m 8: https://www.ijsselgroep-ed.nl/blog 

 
Veel leesplezier gewenst! 
 
Sam& voor alle kinderen  
We brengen graag de site www.samenvoorallekinderen.nl  onder uw 
aandacht. Bent u of kent u iemand die dit extra steuntje nodig heeft? Alle 
aanvragen kunnen op deze ene plek gedaan worden. Sam& zorgt ervoor dat 
de aanvraag bij de juiste organisatie terecht komt. 
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Landelijke toetsen  (Cito-leerlingvolgsysteem)  
In de loop van januari zullen er in groep 3 t/m 
8 weer diverse landelijke toetsen (Cito) 
afgenomen worden voor de hoofdvakken. 
Aan de hand daarvan kijken we steeds of we 
op de goede weg zijn, per groep en per kind, 
en wat er nodig is om op de goede weg te komen of te blijven. U kunt meekijken in het ouderportaal van ParnasSys 
hoe uw kind de toetsen maakt. We willen benadrukken dat ParnasSys echt bedoelt is om u als ouder/verzorger te 
informeren. Het is niet bedoelt om uw kind mee te confronteren. Als alles afgerond, nagekeken en verwerkt is, zijn 
er de tien-minutengesprekken in februari, waarin u de vorderingen van uw kind met de leerkracht kunt bespreken. 
De leerkracht heeft dan ook een rapport opgesteld voor uw kind, waarin niet de landelijke toetsen, maar wel alle 
andere gegevens verwerkt zijn. Dit rapport wordt ook met u besproken en kunt u voorafgaand aan het gesprek op 
school inzien.   
(Bent u uw inloggegevens van het ouderportaal kwijt? Mail dan even naar onze secretaresse Liesbeth den 
Haan;  administratie@pwa95.nl. U krijgt dan een nieuwe code via de mail vanuit ParnasSys).  
 
10-minutengesprekken op dinsdag 14 en donderdag 16 februari  
We nodigen alle ouders op een van deze twee dagen uit voor een voortgangsgesprek met de 
groepsleerkracht(en) van uw kind(eren). U kunt het tijdstip weer zelf plannen in Parro. De 
planning wordt open gezet van dinsdag 31 januari (voor ouders die meer dan 1 kind op school 
hebben) of woensdag 1 februari (voor ouders die 1 kind op school hebben) t/m dinsdag 7 
februari. Als u dan zelf nog geen gesprek heeft gepland, kiest de leerkracht een moment en zal 
u daarvoor uitnodigen.  
 
Pleeggezinnen gezocht 
Van de organisatie ‘Timon’ (hulp aan kwetsbare kinderen, jongeren en hun gezinnen) ontvingen wij bericht. Zij zijn 
dringend op zoek naar pleegouders. Wilt u overwegen om voltijd of deeltijd een plek te bieden aan een kind dat 
geen fijn en veilig thuis heeft? U bent van harte welkom op de informatieavond op 12 januari (19:45 – 22:00 uur – 
Korte Parallelweg 1, Dordrecht). Meer informatie is te vinden op www.timon.nl.  
 
 
 
Voor in uw agenda: (u vindt de jaarkalender voor het hele schooljaar op onze site www.pwa95.nl) 

Dinsdag 10 en vrijdag 20 januari Gebedsgroep 8:30 verzamelen beneden in de  hal van de Waalslaan 

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 

Woensdag 1 en vrijdag 17 februari Gebedsgroep 8:30 verzamelen beneden in de  hal van de Waalslaan 

Dinsdag 14 februari 10-minutengesprekken (oudergesprekken) op school  

Donderdag 16 februari 10-minutengesprekken (oudergesprekken) op school  

Donderdag 23 februari Inloop voor groep 3 en 4 (welkom in de klas van 8:20 uur – 8:40 uur) 

Maandag 27 februari – vrijdag 3 maart Voorjaarsvakantie 

Dinsdag 14 maart Ouderavond ‘How To Talk To Kids’ 

Vrijdag 7 april & maandag 10 april Goede Vrijdag & Tweede Paasdag (vrije dagen) 

Vrijdag 14 april  Inloop voor groep 3 en 4 (welkom in de klas van 8:20 uur – 8:40 uur) 

Dinsdag 18 t/m donderdag 20 april Groep 8 Eindtoets 

Vrijdag 21 april PWA-feest 

Maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei Meivakantie 
  

 
Hartelijke groet,    
Team Prins Willem-Alexanderschool  
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