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Beste ouders / verzorgers,
We maken een bijzondere tijd op school mee. In vrijwel alle groepen zijn kinderen thuis met corona. Er zijn
groepen waarin zelfs meer dan de helft van de kinderen binnen korte tijd positief testte. Leerkrachten zijn beter
beschermd dan de kinderen door de vaccinaties, maar toch raken ook sommige van hen besmet. Gelukkig zijn
de meeste kinderen niet ernstig ziek geworden in de huidige golf. Er zijn echter wel heel grote zorgen over een
leerling van locatie Valkweg, groep 8, die met corona op de IC ligt. Onze gedachten en gebeden zijn in deze
moeilijke tijd bij hem, zijn ouders en familie.
Wijziging data 10-minutengesprekken
We proberen het onderwijs zo goed mogelijk door te laten gaan in deze lastige tijd, maar uiteraard komen
alle planningen wel in de knel. Januari is de maand voor de landelijke toetsen, maar daar is voor heel veel
kinderen en groepen behoorlijk wat vertraging op gekomen. We hebben meer tijd nodig om de toetsperiode
rustig en zonder stress voor kinderen af te ronden en alle gegevens goed in beeld te
krijgen. Daarom hebben we de 10-minutengesprekken uitgesteld tot de tweede week na
de voorjaarsvakantie (week 11). Dan hopen we een completer beeld te hebben bij de
meeste kinderen.
10-minutengesprekken weer op school: dinsdag 15 en donderdag 17 maart
We voeren de reguliere 10-minutengesprekken inmiddels al weer 2 jaar via Teams of via de telefoon. Een prima
alternatief als het niet anders kan, maar we beginnen de normale contacten met ouders echt heel erg te
missen. En van veel ouders horen we ook dat live contact met de leerkrachten gemist wordt.
We denken dat we de komende 10-minutengesprekken weer fysiek op school kunnen houden. Hierbij zullen
we uiteraard aandacht hebben voor alle maatregelen, en zorgen voor afstand, looproutes, etc. Ouders die
zich hierbij niet prettig voelen, kunnen dat aangeven bij de leerkracht. Voor hen kan het gesprek dan via Teams
gehouden worden. We willen graag een gesprek met álle ouders.
Zelf 10-minutengesprek plannen in Parro
De leerkracht zet de planner in Parro klaar. U kunt daarin zelf een tijdstip prikken wat u uitkomt. De planner
wordt bij alle groepen opengezet op maandag 7 maart. Die dag kunnen alleen de ouders plannen die
meerdere kinderen op school hebben. Zo is er meer kans om die gesprekken aansluitend te plannen. Let op:
hou altijd 10 minuten vrij tussen 2 gesprekken. Dan is er tijd om van het ene lokaal naar het andere te gaan.
Vanaf dinsdag 8 maart kunnen alle ouders plannen.
Als u geen tijdstip invult, zal de leerkracht een afspraak voor u maken. U begrijpt dat dit extra tijd vraagt van
de leerkrachten. Wilt u daarom uiterlijk donderdag 10 maart zelf een tijdstip plannen? Dank u!
Gescheiden ouders – gesprek inplannen:
In de Parro-gespreksplanner kan maar 1 gesprek per kind gepland worden. Als een tweede ouder een ander
tijdstip invult, vervalt de eerste afspraak. Dat is niet de bedoeling. We hopen van harte dat gescheiden ouders
samen op gesprek komen. Om misverstanden te voorkomen, hebben we de afspraak: de ouder op wiens
adres het kind staat ingeschreven, kan plannen via Parro. We gaan er vanuit dat die ouder dat in overleg met
de andere ouder zal doen. Als de andere ouder een apart gesprek met de leerkracht wil, dan kan deze ouder
de reden van dat verzoek bij de directie aangeven. Na toestemming van de directie, kan deze ouder via de
app-functie in Parro een apart gesprek aanvragen met de leerkracht.

Coronamaatregelen
Het overzicht met de actuele maatregelen staat altijd op onze site onder de knop ‘Nieuwsbrieven’:
coronamaatregelen.pdf (pwa95.nl)
Kleine wijziging/verduidelijking t.o.v. de vorige versie: De isolatieperiode bij een besmetting is:
➢ 7 dagen vanaf de eerste dag nádat de klachten begonnen, of
➢ 7 dagen vanaf de eerste dag ná de positieve test (als er eerder nog geen klachten waren), of
➢ 5 dagen vanaf de eerste dag ná de positieve test (als er helemaal geen klachten geweest zijn)
➢ Maar bij alles geldt ook: pas weer naar school na 24 uur klachtenvrij. Als de klachten blijven: dan pas uit
isolatie 10 dagen na het begin van de klachten
En nogmaals voor alle duidelijkheid: Bij een besmetting in een gezin hoeven de kinderen die (echt!) géén
klachten hebben, en zelf niet positief testen, niet in quarantaine. We stellen het wel op prijs als u hen
regelmatig test.
Als u bovenstaande richtlijnen goed navolgt, dan is het niet nodig om met de leerkracht/directie te overleggen
over het tijdstip van terugkeer naar school.
‘Nieuwe’ kleuters binnen brengen
Ouders kunnen nog steeds niet mee naar binnen ’s morgens. Dat wordt veel te druk om de anderhalve meter
te kunnen waarborgen. Maar voor kleuters die voor het eerst naar school gaan is het fijn als
papa/mama/oma/opa/oppas hen bij de wenmomenten en de eerste paar schooldagen nog even zelf in de klas
brengt. Daarna kunnen ze net als de andere kleuters die het nog spannend vinden, overgedragen worden aan
een van de leerlingen van groep 8 (herkenbaar aan de gele hesjes) die de kleuters vanaf het schoolplein
liefdevol naar binnen begeleiden (zie documentje coronamaatregelen op de site). Zo blijft het aantal ouders
in de gang zo beperkt mogelijk. Mondkapjes zijn in school verplicht voor deze ouders, en afstand houden ook.
Extra ondersteuning in de kleutergroepen
Sinds 25 januari is juf Tine van der Pijl weer in groep 1/2d na haar zwangerschapsverlof. Ze werkt op dinsdag
en woensdag. De andere dagen is juf Corine Groffen in de groep. Juf Ella Batenburg werkt sindsdien op
woensdag en vrijdag als remedial teacher / leerkrachtondersteuner met kinderen uit alle kleutergroepen die
af en toe wat extra begeleiding kunnen gebruiken. Dat gebeurt in de groep of even apart, soms individueel,
soms in kleine groepjes.
Geen Open Dag – aanmelden nieuwe leerlingen
De Open Dag van de basisscholen in Sliedrecht is helaas ook dit jaar weer niet doorgegaan. Kent u ouders die
zich oriënteren op een school voor hun kind, dan kunt u hen attent maken op de informatie over aanmelden
op onze website(www.pwa95.nl), en hen erop wijzen dat ze desgewenst altijd een afspraak met de directie
kunnen maken voor een rondleiding en/of een gesprek op school. De bedoeling is dat de aanmeldformulieren
die de gemeente verstuurd heeft aan ouders van kinderen die in het volgende schooljaar 4 jaar worden, vóór
1 maart zijn ingeleverd op de school die ouders kiezen. Dat mag ook per mail of per post.
Lekker-lezen-tips ( bv voor de voorjaarsvakantie)
Lezen is belangrijk, want lezen (ook voorlezen) draagt onder andere
bij aan meer begrip van de wereld en betere schoolprestaties.
Daarnaast traint lezen het geheugen, en geeft het plezier. En
voorlezen versterkt de band tussen ouder en kind. In het kader van
de Nationale Voorleesdagen en omdat lezen voor kinderen zo
belangrijk is, hierbij nog wat tips om op een leuke manier met lezen
bezig te zijn:

•

•
•
•
•

Gebruik een leesbingo. Altijd een groot succes om veel en op leuke plekken te lezen. Voor de
voorjaarsvakantie is er bijvoorbeeld deze leesbingo: https://www.juf-judith.nl/leesbingovoorjaarsvakantie/
De website www.jeugdbibliotheek.nl helpt om leuke boeken te vinden, ook kun je er e-books en
luisterboeken voor kinderen vinden. Lid worden van de bibliotheek is voor kinderen gratis.
Op de website van de IJsselgroep vind je bij de blogs veel goede tips voor leesboeken voor kinderen in
de groepen 1 t/m 8.
Inspiratie voor voorleesboeken: Samen_Lezen_voorleestips_proef.pdf (mcusercontent.com)
Mocht u als ouder hulp nodig hebben bij het voorlezen, neem dan eens een kijkje op
https://voorleesexpress.nl/locatie/hardinxveld.

Nieuw ouder-lid voor de medezeggenschapsraad gevraagd
Het is wettelijk verplicht om op een school een MR te hebben. De MR op een
basisschool bestaat uit een ouder- en een leerkrachtgeleding. Bij (een deel van)
de vergaderingen is de directie te gast om vragen te beantwoorden en om
eventuele toelichting op beleidszaken te geven. Op onze website
(www.pwa95.nl) en in onze schoolgids vindt u meer informatie over de MR. Met
ingang van het volgende schooljaar is er een vacature voor een nieuw ouder-lid
van locatie Prof. van der Waalslaan. MR-lid Leon Boer heeft de vastgestelde termijn dan vervuld. Zou u het
leuk en belangrijk vinden om als MR-lid constructief mee te kunnen denken over beleidszaken op onze school,
de stem van ouders te vertegenwoordigen, en nieuw beleid dat het team voorstelt positief kritisch te volgen?
Stuur dan een mailtje naar: mr@pwa95.nl
Nieuwe leerlingen
In februari komen de volgende leerlingen bij ons op school: Noa (1/2a), Lars (1/2a), Tygo (1/2d), Senn (1/2d),
Djayce (1/2c), Jan (1/2a), Jip (1/2c), Olivier (1/2a), Toni (1/2b) en Mees (1/2b). Welkom!
Activiteiten voor Sliedrechtse kinderen (o.a. in de voorjaarsvakantie)
Hou steeds de laatste nieuwsbrief van Stichting Open Jeugdwerk Sliedrecht
(SOJS) in de gaten via www.SOJS.nl . U kunt ook een abonnement op de
nieuwsbrief aanvragen.
Voor in uw agenda:
(De jaarkalender staat op de site)

Vrijdag 4 februari:
Dinsdag 15 februari:
Donderdag 17 februari:
Ma 28 februari t/m vr 4 maart
(vanaf) Maandag 7 maart:
(vanaf) Dinsdag 8 maart:
Donderdag 10 maart:
Dinsdag 15 maart:
Donderdag 17 maart:
Dinsdag 29 maart:
Vrijdag 1 april:
Maandag 4 april:
Vrijdag 15 april:
Maandag 18 april:
Wo 20 t/m vr 22 april:
Ma 25 april t/m vr 6 mei:

Nationale voorleesdag op school
Schoolkeuzegesprekken groep 8
Schoolkeuzegesprekken groep 8
Voorjaarsvakantie
Mogelijkheid tot plannen 10-min-gesprek in Parro (ouders van meerdere kinderen op school)
Mogelijkheid tot plannen 10-min-gesprek in Parro (alle ouders)
Laatste dag zelf inplannen 10-minutengesprek in Parro (hierna plant de leerkracht voor u)
10-minutengesprekken (oudergesprekken) op school
10-minutengesprekken (oudergesprekken) op school
Verkeersexamen groep 7
Bruiloft meester Nander de Man (5a)
MR-vergadering (bespreekpunten kunt u mailen naar: mr@pwa95.nl)
Goede Vrijdag (vrij)
Tweede Paasdag (vrij)
Centrale Eindtoets groep 8
Meivakantie

Met vriendelijke groet,
Leerkrachten en directie Prins Willem-Alexanderschool

