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Beste ouders / verzorgers,
Wat fijn om alle kinderen na de vakantie weer vrolijk op school te mogen verwelkomen! Opvallend hoe snel de
kinderen al weer gewend zijn aan het ritme en aan het continu-rooster. We zijn schooljaar 2021 – 2022 met frisse zin
gestart. In deze nieuwsbrief allerlei informatie m.b.t. de start van dit schooljaar, corona-maatregelen en andere
wetenswaardigheden.
Corona-maatregelen op school
Langzaamaan worden landelijk de corona-maatregelen
versoepeld. Voor ons als school betekent dit een kleine
aanpassing van de eerder genomen maatregelen. Via Parro bent
u hier reeds over geïnformeerd. Onderstaand nog even kort, op
hoofdlijnen, de huidige maatregelen. Voor de uitgewerkte versie
verwijzen wij u naar het eerder verzonden Parro-bericht. We
doen ons uiterste best om het virus buiten de deur te houden!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De anderhalve meter- afstandsregels tussen volwassenen blijft bestaan. Dat betekent dat ouders hun
kinderen ‘s morgens nog niet binnen kunnen brengen.
Ouders hebben wel weer toegang tot de school op momenten dat dat gereguleerd kan worden en de 1,5
meter gewaarborgd kan worden. (Bijvoorbeeld: 10 – minutengesprekken en andere momenten op afspraak)
Kinderen die verkouden zijn, maar verder fit, mogen gewoon naar school.
Kinderen met verkoudheidsklachten die flink hoesten en/of koorts hebben, moeten nog thuisgehouden
worden.
Kinderen die in nauw contact geweest zijn met een persoon die positief getest is, moeten thuisblijven.
Als een kind positief getest is en al klachten had ontwikkeld op school, dan gaat de hele klas in quarantaine.
Kinderen uit verschillende groepen mogen weer met elkaar spelen en werken.
Mondkapjes zijn niet meer verplicht.
Alle extra hygiëne maatregelen op school blijven van kracht.
We vragen ouders om ook op het schoolplein goed te blijven letten op afstand houden.
Kinderen die het spannend vinden om alleen naar binnen te gaan, kunnen nog steeds begeleid worden door
een leerling van groep 8, herkenbaar aan de gele hesjes.

Startdienst van de VCOPS-scholen in Sliedrecht
In verband met de corona maatregelen is het nog niet mogelijk om een startdienst te hebben op een wijze zoals we
dit gewend zijn nl. in een vol kerkgebouw. Als alternatief is ervoor gekozen om op alle scholen van de VCOPS, op
hetzelfde moment (nl. woensdag 15 september) in alle groepen, in het eigen lokaal een startdienst te hebben rond
het thema 'Op reis met Ruth - op reis met God'. Tijdens deze startdienst zal er een ‘collecte’ worden gehouden
voor de door de school geadopteerde kinderen. Wilt u uw kinderen 15 september een kleine bijdrage meegeven
voor deze kinderen? Dank u!

Informatie - avonden
Normaal gesproken verwelkomen we als leerkrachten alle ouders graag in de klassen aan het begin van elk
schooljaar, om kennis te maken en om informatie over de jaargroep te geven. Gezien de corona maatregelen kan dit
nu helaas niet. Toch vinden we het fijn en belangrijk om u de nodige informatie te geven. Een aantal leerkrachten
wil dit graag online in Teams doen. Andere leerkrachten maken een filmpje, zodat u toch even in de klas kunt
meekijken. Weer anderen zorgen voor een brief met informatie. In alle gevallen kunt u vragen stellen. De leerkracht
van uw zoon / dochter laat via Parro weten voor welke optie gekozen is. Wordt het live via Teams, dan krijgt u
informatie over hoe dat werkt en een uitnodigingslink. Houdt u de in informatie van de groepsleerkracht dus goed
in de gaten.
Startgesprekken (10 – minutengesprekken)

De startgesprekken zijn bedoeld om u als ouder de gelegenheid te geven om de
leerkracht te vertellen over uw kind. Wat heeft uw kind nodig van ons, waar
moeten we op letten, wat verwacht u van de nieuwe leerkracht enz.? Wilt u zich
voorbereiden op deze vragen?

Met inachtneming van de 1,5 meter, zullen de gesprekken op school plaatsvinden.
We voeren deze gesprekken in week 39 (26/9 t/m 2/10)
Vanaf maandag 20 september kunt u via Parro inschrijven voor de gesprekken.
Gesprek plannen via Parro – hoe gaat dat ook al weer?
U krijgt 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 contact met u kan maken.
Startgesprekken met kinderen
In de eerste weken van het schooljaar maken de leerkrachten ook tijd om even met elk kind een poosje apart, buiten
de klas, een gesprekje te voeren. De kinderen kunnen dan vertellen over hun hobby’s of andere persoonlijke zaken,
en ook aangeven wat ze leuk of lastig vinden op school, en hoe de juf of meester hen zou kunnen helpen daarbij.
Fijne gesprekken zijn dat altijd! Voor deze gesprekjes zijn geen vaste data gepland, want organisatorisch is het
natuurlijk een uitdaging om dit allemaal onder schooltijd te realiseren, maar vóór de herfstvakantie heeft elk kind in
ieder geval zo’n persoonlijk gesprek gehad.
Nieuwe meesters en juffen
Wat fijn dat we dit jaar weer konden starten met een volledige bezetting, want helaas is dat in Nederland niet meer
vanzelfsprekend. Als nieuwe collega op de PWA (locatie van der Waalslaan) heten we Femke de Vries en Pauline
Melse – Teeuw welkom in ons midden.
Femke is vóór de zomervakantie afgestuurd en we zijn blij dat zij haar loopbaan in het onderwijs heel graag bij ons
wil beginnen. Femke werkt in groep 4b.
Pauline is een veelzijdige leerkracht, met ervaring in vrijwel alle groepen. Daarnaast heeft zij opleidingen gedaan op
diverse andere onderwijsgebieden. Toe aan een nieuwe uitdaging is zij ons team komen versterken, waar we heel
erg blij mee zijn! Dit schooljaar werkt zij in groep 6b.

Kinderboekenweek

Babynieuws!

Van 6 t/m 17 oktober is de kinderboekenweek. Het thema is
‘Worden wat je wil!’ Ook de organisatoren van de christelijke
kinderboekenweek hebben dit jaar voor dit thema gekozen.
Het maakt niet uit wie je bent of waar je vandaan komt, goed
bent in rekenen of juist in tekenen, vier jaar oud bent of al
tien jaar, ieder kind kan worden waar hij van droomt. Omdat
lezen leuk en belangrijk is, zullen we op school ook dit jaar
weer veel aandacht aan de kinderboekenweek besteden. U
moet hierbij denken aan veel (voor)lezen, introductie van
diverse kinderboeken, boekenmarkt en een
voorleeswedstrijd.

Op 19 augustus is Daniël Arie geboren. Daan is de zoon van
Tine (groep 1/2) en Frans de Kloe. Op de kaart staat een
mooi kinderliedje waarin hun verwondering en
dankbaarheid over de geboorte van hun kindje naar voren
komt:
“Zie de zon, de sterren en de maan,
wat een wonder dat ik mag bestaan!
Heer, hoe heerlijk is uw naam!”

Schoolreisjes
Met inachtneming van de corona-maatregelen is het mogelijk om met elkaar op schoolreis te gaan. Met de
nieuwe groepen gaan we allemaal weer een dagje uit met elkaar, om samen plezier te hebben.
Waar gaan we naartoe:
Groep 1/2:
Donderdag 30/9 naar Pukkemuk in Dongen. Vertrek 9.00 uur – terug 14.30 uur. Kosten: 20 euro
Groep 3 t/m 7:
Donderdag 16/9 naar Drievliet in Wassenaar. Vertrek 9.00 uur – terug 17.00 uur. Kosten: 25 euro
Groep 8:
Woensdag 15/9 naar De Efteling in Kaatsheuvel. Vertrek 9.30 uur – terug 18.00 uur. Kosten: 25 euro
Heel veel ouders hebben inmiddels betaald, dank u! Toch missen we nog aardig wat overschrijvingen.
Geldt dit voor u, wilt u het dan z.s.m. in orde maken?
U kan eventueel ook contant betalen (maar liever niet!). Doe het bedrag dan
gepast (we hebben geen wisselgeld op school) in een gesloten envelop en
schrijf de gegevens op de envelop. Dank u.

rekeningnummer: NL 41 RABO 03 59 37 06 40
ten name van: CBS Prins Willem-Alexander Sliedrecht
onder vermelding van: schoolreis + voor- en achternaam kind(eren) en
groepen.

Mocht de betaling een probleem voor u opleveren, overleg dan even met de directie over een oplossing. Dat
gesprek wordt uiteraard vertrouwelijk behandeld. U kunt in bepaalde gevallen ook een beroep doen op Stichting
Leergeld (www.leergeld.nl) .
Praktische informatie:
• De kinderen beginnen de dag op de normale tijd in hun eigen groep. Daar zal de leerkracht de dag
beginnen, en de afspraken nog even doornemen.
•

Als de bussen klaar staan, gaan de kinderen in hun groepje van die dag naar de bus, met hun begeleider.

•

Gezien de grote toestroom van ouders bij het uitzwaaien, willen wij u vragen om dit keer niet op het plein
of rond de school te blijven wachten om uw kind uit te zwaaien. Laten we hopen dat dit volgend jaar weer
kan.

•

De kinderen blijven de hele dag in hun groepje bij elkaar, en bij hun begeleider.

•

Groep 1/2: Wilt u uw kind een lunchpakketje in een rugzakje meegeven? Voor verder eten en drinken wordt
gezorgd.

•

Groep 3 t/m 8: Wilt u uw kind een lunchpakket, drinken en een tussendoortje meegeven in een rugzak?
(geen geld meegeven om een lunch te kópen, want dan moet het hele groepje wachten op het kind dat in
de rij staat bij een restaurant).

•

Bij warm weer graag extra een flesje / bidon met water meegeven dat daar opnieuw gevuld kan worden

•

Een setje droge kleren kan handig zijn...

•

Let op het weerbericht voor die dag en geef uw kind passende kleding aan / mee.

Nieuwe leerlingen
Dit schooljaar zijn de volgende leerlingen bij ons op school gestart:
Lotte Langerman (1/2d), Fayen de Witte (1/2d), Jayce Pieters (1/2a), Hermon Tesfay Gide (1/2a), Sam de Wee (1/2a),
Renzo Ooms (1/2d), Joël de Rijke (1/2a), Julia Boer (8b), Jesper Vastenhout (8a), Jinthe Vastenhout (4a) en Cassandra
van der Velde (3b).
Studiedag leerkrachten PWA woensdag 3 november
Woensdag 3 november zijn de kinderen vrij. Er is dan een studiedag voor alle teamleden van de Pr. Willem –
Alexanderschool.
Voor in uw agenda:

(U vindt de jaarkalender voor het hele schooljaar op onze site)

Vanaf maandag 20 september
week 39 (26/9 t/m 2/10)
woensdag 15 september
donderdag 16 september
donderdag 30 september
maandag 18 t/m vrijdag 22 oktober:
woensdag 3 november:
donderdag 25 november
vrijdag 3 december:
vrijdag 24 december:
maandag 27-12 t/m vrijdag 07-01:

Inschrijven startgesprekken
Startgesprekken (10-minutengesprekken)
Schoolreis groep 8
Schoolreis groep 3 t/m 7
Schoolreis groepen 1 en2
Herfstvakantie
Studiedag PWA – de kinderen zijn vrij
Extra ronde 10-minutengesprekken, alleen voor groep 3 en voor groep 8
Sinterklaasfeest op school, alle kinderen vanaf 12.30 uur vrij!
Om 12.30 uur begint de kerstvakantie, de kinderen zijn ’s middags vrij!
Kerstvakantie

Met een hartelijke groet,
Leerkrachten en directie Prins Willem-Alexanderschool.

