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Beste ouders / verzorgers,
Wij zijn al helemaal in jungle-sferen op school! Klaar voor het PWA-feest morgen. Zin in!
Let op: Ook groep 5 t/m 8 is morgen om 12.30 uur uit. Alle verdere informatie vindt u in de vorige nieuwsbrief.
Tien-minutengesprek– op verzoek
Aan het einde van het schooljaar nodigen we niet zoals in september en maart
standaard álle ouders uit voor een 10-minutengesprek. Maar als u zelf graag nog een
gesprek wilt, dan kan dat op dinsdag 21 juni of donderdag 23 juni.
Ook kan het zijn dat de leerkracht u nog een keer wil spreken; in dat geval zal de
leerkracht u persoonlijk via Parro vragen om een gesprek in te plannen.
We willen ook vragen of alle ouders van kinderen die naar groep 3 gaan, zich willen
aanmelden voor een gesprek.
Hoe ging dat ook alweer; een gesprek plannen via Parro:
U krijgt een melding dat er een nieuw agenda-item in Parro staat, namelijk ‘gesprekken’. Wanneer u dit opent,
ziet u de beschikbare tijdstippen. U klikt op het door u gewenste tijdstip. De leerkracht weet dan wanneer u
komt. Vergeet niet zelf het tijdstip gelijk ook in uw eigen agenda te noteren!
Ouders met meer dan 1 kind op school kunnen 1 dag eerder inplannen, zodat er meer kans is dat het lukt om
meerdere gesprekken aansluitend te prikken (wel altijd 1 moment ertussen laten om van de ene naar de
andere groep te gaan). De gespreksplanner in Parro staat open vanaf donderdagochtend 9 juni (ouders met
meerdere kinderen) / vrijdag 10 juni (alle ouders). De inschrijving sluit op donderdag 16 juni.
Welke juf of meester krijgen we volgend jaar…?
Een vraag die leeft bij veel kinderen (en ouders). De puzzel wie/wat/welke dagen/met wie is rond op enkele
details na. Als het plaatje compleet is, zetten we het overzichtje op de site en in Parro, ergens in de loop van
deze maand.
Inloop groep 3 en 4
Volgend schooljaar starten we weer met de -geheel vrijblijvende- inloopmomenten voor ouders van groep 3
en 4. Elke 6 weken kunt u dan eventueel weer met uw kind mee de klas inlopen vanaf 8.20 uur, en daar even
samen wat werk bekijken. Het was altijd op vrijdag, en sommige ouders kunnen dan nooit, omdat het precies
hun werkdag is. Daarom is het komend jaar iedere keer op een andere dag. De planning komt in de
jaarkalender.
Dit schooljaar hebben we nog één inloopochtend in groep 3 en 4: vrijdag 24 juni.

Hollywood…
Volgende week lopen er bijzondere acteurs en actrices rond op school. Want, er worden
opnames gemaakt voor een héél speciale film! De afscheidsfilm van groep 8, die op hun
afscheids-gala-avond getoond zal worden. Spannend!
Nieuwe leerlingen
De nieuwe leerlingen in de maand juni zijn: Victoriia (1/2e), Luuk (1/2f) en Adriela (1/2e). Welkom!
Beachvolleybal-clinics voor basisschoolkinderen
Maak kennis met beachvolleybal! Een lekker zomerse sport. Alle kinderen zijn
uitgenodigd om mee te doen, ook al heb je nog nooit gevolleybald. Wanneer:
➢ Dinsdag 21 juni 15.00 - 16.00 uur (kinderen uit groep 3/4/5)
➢ Dinsdag 21 juni 16.00 - 17.00 uur (kinderen uit groep 6/7/8)
Deelname is gratis. Wel even aanmelden, vóór 19 juni via www.sliedrechtsport.nl/agenda of
secretariaat@sliedrechtsport.nl . Op de website staat ook verdere informatie over de clinics.
Geen foto’s van school delen op uw social media
We willen u er aan herinneren dat het niet toegestaan is om foto’s uit Parro (of door uzelf genomen), waar
ook andere kinderen dan die van uzelf of medewerkers van school op staan, te delen op Facebook, Instagram,
etc. (zie privacybeleid op onze site, in de schoolgids en op het document dat iedereen krijgt bij de intake).
Voor in uw agenda:
Let op de afwijkende schooltijden: vrijdag 3 juni: ook de bovenbouw ’s middags vrij / woensdag 1 juni: onderbouw vrij / donderdag 16 juni: alle kinderen vrij.

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 5 juli:
Donderdag 7 juli:

Crea-dag
‘Techniek- en zorgroute’ 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 8c
Om 12.00 uur begint de zomervakantie

Maandag 22 augustus:
Dinsdag 30 augustus:
Donderdag 1 september:
Woensdag 7 september:
Donderdag 15 september:
Donderdag 22 september:
Dinsdag 27 / donderdag 29 sept:
Woensdag 28 september:

Eerste schooldag cursusjaar 2022-2023
Informatieavond voor groep 1/2/3/4
Informatieavond voor groep 5/6/7/8
Startdienst voor kinderen, ouders en leerkrachten in de Grote Kerk
Schoolreisje groep 3-8
Schoolreisje groep 1-2
Startgesprekken (10-minutengesprekken)
Studiedag voor al het personeel van de SCOPS. De kinderen zijn deze dag vrij!

Met vriendelijke groet,
Leerkrachten en directie Prins Willem-Alexanderschool

