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Beste ouders / verzorgers,
De zomervakantie ligt alweer even achter ons, en we zijn lekker in het ritme met de kinderen. We voeren deze
week startgesprekken op school met u als ouders, en ook met alle kinderen hebben we in deze periode als
leerkrachten een individueel gesprek. Dat zijn fijne, betekenisvolle gesprekken, want zo leren we elkaar kennen,
en horen we van de kinderen wat ze nodig hebben, wat ze moeilijk vinden op school, waar ze van genieten. Daar
hopen we in de startgesprekken met u als ouders nog wat meer over te horen. Fijn om elkaar zo beter te leren
kennen!
Kinderboekenweek 2021 – Worden wat je wil
Het is bijna zo ver: De Kinderboekenweek met als thema 'Worden wat je wil'! Op school zien we in de gangen
het thema al terug door allerlei beroepskleding die er hangt. Wat wil jij later worden? Brandweervrouw,
politieagent, schilder, schrijver, ….
U heeft vorige week in Parro al een brief gekregen met
daarin alle informatie: over de verschillende activiteiten,
over het verkleden in de kleren van je favoriete beroep, etc.
Wilt u daar nog even naar kijken? Aanstaande woensdag
start de Kinderboekenweek met een feestelijk opening in de
klassen. We kijken ernaar uit om er een fijne Kinderboekenweek van te maken, waarin niet alleen het thema,
maar vooral het plezier van lezen centraal zal staan.
Vragenlijst oudertevredenheid | helpt u ons door de enquête in te vullen?
Om de kwaliteit van ons onderwijs te waarborgen, en waar nodig te verbeteren,
maken wij altijd analyses van toetsgegevens, en nemen wij elk jaar diverse
vragenlijsten af. Dit schooljaar is de vragenlijst oudertevredenheid aan de beurt. Dit
onderzoek vindt plaats onder alle ouders van de school. Het is een landelijk gebruikt
instrument (WMK-PO), zodat we ook een vergelijking met andere scholen kunnen
maken. Wij willen u vragen om deze vragenlijst in te vullen, zodat wij een duidelijk
beeld krijgen wat u van onze school vindt. De resultaten helpen ons om kritisch te blijven kijken naar ons
onderwijs. De onderwerpen in de vragenlijst hebben betrekking op de volgende items: communicatie tussen
school en ouders, veiligheid, zorg en begeleiding, het algemene leerstofaanbod en de ontwikkeling van uw kind.
U ontvangt per e-mail een link om de vragenlijst in te vullen. Het invullen duurt ongeveer 5 minuten. Ook
wanneer u helemaal tevreden bent, willen wij u vragen de vragenlijst in te vullen. Dit is voor ons nodig om een
compleet beeld te krijgen. Wanneer u meerdere kinderen heeft, maakt u een keuze voor welk kind u de
vragenlijst invult. Om uw privacy te garanderen, vult u de vragenlijst anoniem in. U kunt de vragenlijst invullen
van 4 t/m 24 oktober. Alvast heel erg bedankt voor uw medewerking!
‘Startdienst’ in de klassen | opbrengst collecte
We hadden als alternatief voor de Startdienst in de kerk dit jaar gelijktijdig een mooie, goede viering in alle
klassen van de Sliedrechtse VCOPS-scholen, waar de kinderen erg bij betrokken waren. Net als in de kerk is er
ook gecollecteerd. De opbrengst voor stichting Woord & Daad was € 493,79. Iedereen die hieraan heeft
bijgedragen: hartelijk dank!

‘Geen rommel in je trommel’
De GGD-zhz heeft op alle basisscholen folders verspreid waarmee ze in
samenwerking met het voedingscentrum ouders willen inspireren om hun
kinderen een gezonde lunch en pauzehap mee te geven naar school. De
kinderen krijgen die folder met de titel ‘Geen rommel in je trommel’ deze week
mee naar huis.
Ouderbijdrage
In oktober vragen we u altijd om de jaarlijkse ouderbijdrage te voldoen. De vrijwillige (maar niet vrijblijvende)
ouderbijdrage wordt gebruikt voor allerlei extra’s voor de kinderen bij een aantal feesten en activiteiten op
school, zoals Sint, Kerst, Pasen, PWA-feest, boekenweek, afscheid groep 8, en andere leuke zaken. U kunt
dan denken aan feestelijk eten en drinken, cadeautjes, paasmaaltijd, huur van feestattributen, spelmateriaal,
etc. De ouderraad beheert het geld, en besteedt het voor de juiste doelen in samenspraak met de directie,
leerkrachten en de ouders van de MR. Het bedrag dat we vragen is relatief laag op onze school: € 16,50 per
kind per jaar. Is het toch lastig voor u om te betalen? U mag ook minder geven, of in termijnen betalen. Kunt
u het prima missen? Misschien wilt u dan overwegen om een iets hogere bijdrage te geven. We rekenen op
een bijdrage van alle ouders!
bedrag:
rekeningnummer:
ten name van:
onder vermelding van:

€ 16,50 per kind
NL 03 RABO 0359 3335 91 (let op: dit is een ander nummer dan dat van de schoolreis)
Ouderraad CBS PWA
Ouderbijdrage 2021-2022 + voor- en achternaam kind(eren) + groep(en)

Ouderraad
De ouderraad van onze locatie is op zoek naar meerdere nieuwe leden. Voelt u zich betrokken bij school, weet
u van aanpakken en vindt u het leuk om bij allerlei extra activiteiten op school de mouwen op te stropen, dan
hopen we dat u zich aanmeldt om de OR te komen versterken in het nieuwe jaar. U kunt contact opnemen
met een van de leden (zie schoolgids) of mailen naar: orwaalslaan@pwa95.nl.
Betaling schoolreis
We missen nog wat betalingen. Betreft dat u, maak het dan z.s.m., maar uiterlijk 10 oktober in orde, dat
scheelt ons veel werk om aparte herinneringen te schrijven. (Bedrag: gr 1/2: €20,- / gr 3-7: € 25,- / gr 8: 27,50).
Neem contact op met de directie als het nu even niet lukt.
rekeningnummer:
ten name van:
onder vermelding van:

NL 41 RABO 03 59 37 06 40
CBS Prins Willem-Alexander Sliedrecht
Schoolreis + voor- en achternaam kind(eren) + groep(en)

Nieuwe leerlingen
In oktober komen de volgende leerlingen bij ons op school: Navayo (1/2c), Mees (1/2b), Bradley (1/2c), Bram
(1/2b), Thijs (1/2b) en Aurora (1/2c). Welkom!
Sociaal Team Sliedrecht - Schoolmaatschappelijk werk
Josca Bor is de schoolmaatschappelijk werkster die vanuit het Sociaal Team Sliedrecht aan onze school
verbonden is. Zij houdt elke eerste dinsdag van de maand een inloopspreekuur. Dat betekent dat ze dinsdag 5
oktober op school aanwezig is. Op de Waalslaan is dat van 8.30-9.00 uur, in de kamer van Carine Spek (Intern
Begeleider), naast het speellokaal van de kleuters.
Schoolmaatschappelijk werk is bedoeld voor zaken die niet met het onderwijs te maken hebben, zoals zorgen
om uw kind in de thuissituatie, problemen in het gezin of de leefomgeving, of persoonlijke kenmerken van

uw kind. Doet u dit liever niet op school, dan is het ook mogelijk om een afspraak met haar te maken in het
'Bonkelaarhuis'. U kunt telefonisch contact opnemen via 0184-420539 of door te mailen naar
j.bor@bonkelaarhuis.nl.
Nieuwe laptops op school
Zoals u misschien al gehoord hebt van uw kind, hebben de groepen 4 tot en met 7 inmiddels allemaal nieuwe
laptops gekregen. Het gaat om handzame HP-laptops die speciaal voor het onderwijs ontworpen zijn. Ze zijn
stevig en zijn niet meteen stuk als ze een keer vallen (niet uitproberen! 😉). Ook zijn ze voorzien van een
touchscreen wat het zeker voor de lagere groepen heel prettig maakt om mee te werken. De kinderen en
leerkrachten zijn tot nu toe heel positief.
Om goed en rustig te kunnen werken met de laptops zijn koptelefoons ook belangrijk. De
kinderen krijgen eenmalig een koptelefoon van school. Mocht deze kapot gaan, dan zou het
fijn zijn als ze een koptelefoon van thuis mee kunnen brengen. Daarbij is het belangrijk dat de
kabel niet te lang is (dit is over het algemeen het zwakste punt van de koptelefoon).
Activiteiten van SOJS
Stichting Open Jeugdwerk Sliedrecht organiseert weer leuke dingen voor
kinderen, ook in de herfstvakantie. Raadpleeg hun nieuwsbrief: Nieuwsbrief sojs
september 2021 (mailchi.mp)

Privacyvoorkeuren in Parro aangeven
Op school houden wij ons uiteraard aan de privacywetgeving (zie document dat u bij de
intake hebt ontvangen en dat ook op de site staat). Daarnaast zijn er een paar zaken waar
u als ouders apart toestemming voor moet geven c.q. bezwaar tegen kunt maken, zoals
bv. het delen van foto’s waar uw kind op staat in de groepsapp van Parro, of gegevens
delen met de schoolfotograaf. Dat moet elk schooljaar opnieuw (wettelijk bepaald). We
willen u dringend vragen dit weer in te vullen in Parro voor uw kind. Hoe?
➢ Ga naar het groepenscherm
➢ Tik op Privacy-voorkeuren.
➢ Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes op het potloodje achter het kind.
Computersetje voor thuis?
Wij hebben weer een aantal vaste (mini-)computers op school vervangen door laptops. Net als vorig jaar kunt
u als ouders een setje (computer/toetsenbord/scherm/muis) overnemen voor €25,-, bijvoorbeeld voor uw kind
om huiswerk te maken. Ze werken nog prima. Interesse? mail naar Jeanette de Ruijter (jdruijter@pwa95.nl)
Studiedag schoolteam | kinderen vrij
Heeft u er nog erg in dat de kinderen op woensdag 3 november vrij zijn?
Ter herinnering:

vanaf 08:15
welkom op het plein

bel om 08:20
welkom in de klas

bel om 08:25
nu echt naar binnen

bel om 08:30
iedereen in de klas, les start

Voor in uw agenda:
(De jaarkalender staat op de site)

Dinsdag 5 en donderdag 7 oktober:
Woensdag 6 oktober:
Maandag 18 t/m vrijdag 22 oktober:
Woensdag 3 november:
Maandag 8 november:
Donderdag 25/11 en dinsdag 30/11:
Vrijdag 3 december:
Donderdag 16 december:
Maandag 20 december:
Dinsdag 21 december:
Woensdag 22 december:
Woensdag 22 december:
Donderdag 23 december:
Vrijdag 24 december:
Maandag 27-12 t/m vrijdag 07-01:

Startgesprekken met ouders (10-minutengesprekken) op school
Start Kinderboekenweek ‘Worden wat je wil’
Herfstvakantie
Studiedag leerkrachten , kinderen vrij
Voorlichting VO voor ouders van groep 8
Extra 10-minutengesprekken alleen voor groep 3 en groep 8
Sinterklaasfeest op school, alle kinderen vrij vanaf 12.30 uur
Kerstviering groep 1/2b (’s avonds, met ouders)
Kerstviering groep 1/2a (’s avonds, met ouders)
Kerstviering groep 1/2d (’s avonds, met ouders)
Kerstviering groep 1/2c (’s avonds, met ouders)
Kerstviering groepen 3/4/5 (’s avonds, met alleen de kinderen)
Kerstviering groepen 6/7/8 (’s avonds, in de Maranathakerk, met ouders)
Om 12.30 uur begint de kerstvakantie voor alle groepen
Kerstvakantie

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

