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Beste ouders / verzorgers,
Deze maand vertellen we in de klassen de bijbelverhalen die voorafgaan
aan het Paasverhaal. De verhalen over de dingen die er allemaal toe leidden
dat Jezus als een crimineel werd opgepakt. De verhalen van het lijden en
sterven van Jezus. Op de donderdag voor Pasen; witte donderdag, lopen
we op school vast vooruit op de paasboodschap: Het ongelofelijke verhaal
dat Jezus leeft. En dat dat we door Hem dichter bij God zijn gekomen.
Omdat we in Jezus God kunnen herkennen. De levende God. De God van
liefde. Wát een mooie boodschap…
Op Goede Vrijdag; de dag dat de kruisiging van Jezus wordt herdacht in de kerken, zijn de kinderen vrij. En ook
de maandag na de Paaszondag is een vrije dag.
Paasmaaltijd – geen lunch mee naar school, wel bord en bestek
Op witte donderdag (14 april) vieren we dus Pasen met de kinderen, met vieringen in de groepen. We sluiten
die vieringen af met een paas-broodmaaltijd. De kinderen hoeven die dag niet zelf een lunch mee te nemen.
De ouderraad zorgt daarvoor, waarvoor dank! Wel fijn als u een (onbreekbaar) bord en bestek meegeeft in
de rugtas die donderdag. Dan hoeven we geen wegwerpspullen te gebruiken, wat beter is voor het milieu.
Een beker hoeft niet. Bij de kleintjes is het handig om de naam even op de spullen te plakken.
Onderwijs aan Oekraïense kinderen in Sliedrecht
We kregen vragen van ouders waarom er bij ons op school geen Oekraïense kinderen worden opgevangen…
Toen de oorlog in Oekraïne uitbrak, en de vluchtelingenstroom op gang kwam, zijn we als onderwijs in
Sliedrecht in overleg gegaan met de gemeente. Met elkaar hebben we besloten dat het goed zou zijn voor de
Oekraïense kinderen als ze zo snel mogelijk naar school zouden kunnen. We vonden met elkaar dat we een
goede voorziening voor hen zouden moeten starten. De kinderen zomaar verdelen over de basisscholen, leek
ons geen goed plan. Dan zouden die kinderen een beetje verloren in een klas zitten waar niemand hun taal
spreekt. En dat terwijl ze ontheemd en getraumatiseerd zijn. We hebben dus een opzet bedacht met
Oekraïense klasjes, waarin samengewerkt wordt met Oekraïense leerkrachten en ouders. De openbare
scholen beschikken als enigen over lege lokalen. Daarom huisvest de gemeente de Oekraïense klassen daar.
We blijven echter met elkaar kijken wat er nodig is, en zetten gezamenlijk onze schouders eronder. We zijn
blij dat het op De Wilgen goed verloopt, met grote inzet van het team daar! Compliment!
Corona…
We willen zó graag dat het over is. Maar de werkelijkheid is, dat we juist de afgelopen weken weer veel zieke
leerkrachten hebben gehad. Het blijft een enorme uitdaging om alle groepen bemenst te houden. We blijven
daarom ook nog wel een beetje voorzichtig. Houdt u uw kind alstublieft nog steeds thuis met corona- en/of
griepklachten, om besmettingen te voorkomen? En wilt u blijven testen als daar aanleiding toe is? Dank u!
Schoolfotograaf
Op donderdag 12 mei komt de schoolfotograaf op school.

Herinnering: Looproutes op school – groep 3 t/m 8 via de westdeur naar binnen ‘s morgens
Voor u als ouders even een herinnering aan de looproutes bij binnenkomst, iets wat we ook in de klassen weer
onder de aandacht van de kinderen zullen brengen:
➢ Alleen de kinderen van groep 1 en 2 komen ’s morgens naar binnen via de hoofdingang
➢ Kinderen van groep 3 t/m 8 komen ’s morgens binnen via de west-deur
Dit geeft rust en ruimte voor de kleuters, die anders makkelijk onder de voet gelopen worden. Bovendien
kunnen de kinderen van groep 3 op deze manier gelijk naar hun lokaal, en de kinderen van groep 4 t/m 8 gelijk
via de west-trap naar boven, waardoor in de school automatisch een één-richtingverkeer op de gangen boven
en beneden ontstaat. Dat is prettig en rustig voor de kinderen als ze met ruim 350 kinderen ongeveer tegelijk
naar binnen komen. Wilt u hieraan meewerken door uw kind naar de juiste ingang te laten gaan? Ook bij slecht
weer. Dank u.
Nog een herinnering: geen honden op het plein
Hoe lief uw hond ook is… Honden zijn altijd onvoorspelbaar in drukte en met kinderen. Het schoolplein moet
een veilige plek zijn. Wilt u de hond thuis laten bij het halen en brengen van de kinderen? Dank u.
Nieuwe leerlingen
Er stromen in april op onze locatie geen nieuwe leerlingen in.
Voor in uw agenda:
(De jaarkalender staat op de site)

Vrijdag 15 april:
Maandag 18 april:
Wo 20 t/m vr 22 april:
Ma 25 april t/m vr 6 mei:
Donderdag 12 mei:
Woensdag 18 mei:
Woensdag 18 mei:
Ma 23 t/m wo 25 mei:
Donderdag 26 mei:
Vrijdag 27 mei:
Woensdag 1 juni:
Vrijdag 3 juni:
Maandag 6 juni:
Donderdag 16 juni:
Di 21 juni + do 23 juni:
Dinsdag 28 juni:
Woensdag 29 juni:
Donderdag 7 juli:

Goede Vrijdag (vrij)
Tweede Paasdag (vrij)
Centrale Eindtoets groep 8
Meivakantie
Schoolfotograaf
Crea-dag
‘Techniekroute’ groep 8
Schoolkamp groep 8
Hemelvaartsdag (vrij)
Extra vrije dag na Hemelvaart
Sliedrechtse sportdag voor groep 5 t/m 8 (groep 1 t/m 4 vrij)
PWA-feest. Alle groepen zijn om 12.30 uur uit.
Tweede Pinksterdag (vrij)
Studiedag personeel (voor verlenging licenties Kanjertraining). De kinderen zijn vrij.
10-minutengesprekken (op aanvraag)
Afscheidsavond groep 8a
Afscheidsavond groep 8b
Om 12.00 uur begint de zomervakantie

Met vriendelijke groet,
Leerkrachten en directie Prins Willem-Alexanderschool

