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Beste ouders / verzorgers,  
 

Fijn om in de afgelopen maand veel van jullie te hebben ontmoet op de informatieavonden en tijdens de 
startgesprekken. Nu oktober is aangebroken, worden de eerste kastanjes geraapt en zo nu en dan is het echt 
herfstweer. Op school gaan we lekker veel lezen, want oktober is de maand van de Kinderboekenweek. Wat is er 
heerlijker dan ook thuis op de bank lekker (voor)lezen?! 
 

Nieuwe leerling in oktober 
Deze maand komen Stan (1/2b), Inaya (1/2d), Finn (1/2b), Chez (1/2b) 
Noë (1/2b) en Abbey (1/2c) bij ons op school.  
Vorige week startten Davey (1/2d) en Luca (5b). Van harte welkom allemaal! 
 

Opbrengst collecte startdienst  
Wat was het fijn om tijdens de startdienst op 7 september zoveel mensen te verwelkomen! Samen hebben we 
mooie liederen gezongen en genoten van het optreden van de zandprinses. Aan het eind schreef zij in het zand: 
‘Jezus, Redder van de wereld.’ Eén van onze leerlingen zei daarover: En dat is het belangrijkste! Ze heeft helemaal 
gelijk. De collecte voor stichting Tearfund heeft het mooie bedrag van €595,80 opgebracht. Door het bestuur 
wordt dit bedrag verdubbeld! 
 

Studiedag en nieuwe directeur-bestuurder 
Als personeel hebben we een inspirerende studiedag (28 september) achter de rug. De coronaperiode heeft 
invloed op het onderwijs, maar ook op de groep. We hebben o.a. geleerd over het belang nu extra te investeren in 
een positieve groep. De kanjertraining die we op school gebruiken, geeft daar volop handvatten voor.  
Tijdens de studiedag namen we afscheid van Wim van Dunsbergen en Joke Rietveld; bestuurders van onze 
stichting SCOPS (Stichting voor Christelijk Onderwijs Papendrecht en Sliedrecht). Jannes Berghout volgt hen op als 
college van bestuur. We zijn dankbaar met zijn benoeming en vertrouwen erop dat hij de juiste persoon is om 
verder te bouwen in onze organisatie.  
 

Kinderkrant Drechtstreden 
Een krant speciaal voor kinderen uit groep 5 t/m 8 boordevol 
nieuws uit onze regio! De kans is dus groot dat lezers een 
bekende in de krant zien staan. Of nog leuker; zichzelf! Het 
eerste exemplaar is al meegegaan naar huis en er volgen er 
nog 9 dit schooljaar. Kinderkrant Drechtsteden zorgt voor 
leesplezier door herkenning. Leesplezier zorgt voor betere leesvaardigheden. Goede leesvaardigheden zijn van 
groot belang. De redactie van Kinderkrant Drechtsteden is continu op zoek naar kinderen voor interviews. Heeft 
uw kind interesse en mag hij of zij in de krant? Stuur een mailtje naar redactie@kinderkrantdrechtsteden.nl. Op 
Instagram en Facebook worden ook regelmatig oproepen voor interviews geplaatst.  
 

Kinderboekenweek 
Het is bijna zo ver: de Kinderboekenweek met als thema 'Gi-ga-groen'! Leuk om te zien dat de gangen en 
klaslokalen in de school ook al groen beginnen te kleuren. U heeft in Parro een brief gekregen met daarin alle 
informatie over de verschillende activiteiten, groene kleding tijdens de opening, de boekenmarkt, etc. Wilt u daar 
nog even naar kijken? Aanstaande woensdag, 5 oktober, start de Kinderboekenweek met een feestelijke 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. 
Op 12 oktober zal de boekenmarkt plaats vinden. Kinderen van groep 1 t/m 4 kunnen deze morgen om 11.00 uur 
opgehaald worden uit de klas. In eerder bericht stond 11.30 uur maar om de drukte wat te spreiden en om u de 
gelegenheid te geven om de tentoonstelling in de klas te bewonderen is dit dus al om 11.00 uur. Als u uitgekeken 
bent zowel bij de tentoonstelling als bij de boekenmarkt kunt u met uw kind naar huis. Graag eventuele 
kinderwagens zoveel mogelijk buiten/beneden parkeren.  
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Sportief Sliedrecht 
In de maand oktober mogen kinderen van de basisschool kennismaken met verschillende sporten. Bewegen is 
gezond en leuk. Deze maand kunnen kinderen ontdekken welke sport hen aanspreekt. Via de site 
www.sportiefsliedrecht.nl kunnen kinderen ingeschreven worden voor onder andere volleybal, badminton, 
freerunnen en vechtsporten. 
 
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.  

Wanneer u zelf geen voorkeuren aangeeft, gaan wij er vanuit dat u toestemming geeft om foto’s te gebruiken.  
 
In actie voor onze adoptiekinderen! 

Als school vinden we het belangrijk ons steentje bij te dragen voor de ander. We leren hoe 
we kunnen zorgen voor elkaar. We leren kinderen op te komen voor een ander die geplaagd 
wordt. We leren om te troosten, te helpen bij een moeilijke opdracht, de ander aan te 
moedigen enz. Daar waar we kunnen, willen we van betekenis zijn voor anderen die in 
slechtere omstandigheden leven dan wij. Dinsdag 18 oktober starten we als school met een 
actie om (extra) geld in te zamelen voor onze adoptiekinderen, zodat de kinderen te eten 
hebben, medische verzorging ontvangen en naar school kunnen. De leerlingen krijgen een 
kaart mee. Zij mogen ouders, familie, buren vragen om op de kaart een geldbedrag aan te 
strepen wat zij kunnen missen. Het ene kind zal de kaart helemaal vol krijgen, mogelijk lukt 
dat niet voor ieder kind. We hopen dat àlle kinderen zich op hun manier in willen zetten. 

 
 

De schooltijden 
We hechten er waarde aan op tijd met àlle kinderen te kunnen beginnen. Er is bewust een inlooptijd, zodat 
kinderen de gelegenheid hebben rustig te starten. Om 8:25 uur verwachten we alle kinderen binnen, zodat we om 
8:30 kunnen starten. Mocht uw kind door omstandigheden (iets) later zijn, vragen wij u even naar school te bellen 
of de leerkracht tijdig te informeren via Parro.  

vanaf  08:15 uur: 
welkom op het plein 

vanaf  08:20 uur: 
deuren open – welkom 

binnen 

om 08:25 uur: 
uiterlijk naar binnen! 

bel om 08:30 uur: 
lessen starten – ouders 

buiten 

 Schoolgids 
Binnenkort wordt aan alle 
oudste kinderen van een gezin 
de schoolgids meegegeven. 
Een gids vol informatie over de 
school, onze missie, hoe we 
ons onderwijs vormgeven en 
de schoolontwikkelingen. Van 
harte aanbevolen om te lezen.  
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Ouderlessen Kanjertraining 
We nodigen u dan graag uit in de school, om 
met één (pleeg)ouder per gezin, 
op donderdag 10 november een Kanjerles bij 
te wonen bij uw zoon of dochter in de 
klas. Deze ouderlessen zijn echt bedoeld om 
de samenwerking tussen (pleeg)ouders en 
school te versterken. We nodigen nadrukkelijk 
alleen (pleeg)ouders uit. Mocht er bij u sprake 
zijn van een andere opvoeder, overleg dan 
met de desbetreffende leerkracht. We vragen 
u, in verband met de rust voor de klas, opvang 
te regelen voor uw jonge kind(eren).  
Voor de herfstvakantie ontvangt u van de 
leerkracht van uw kind een Parrobericht met 
informatie en het tijdstip waarop u welkom 
bent. U kunt zich via parro inschrijven. Mocht 
u onverhoopt niet in de gelegenheid zijn om 
te komen? Op dinsdag 23 mei is er nog een 
ouderles gepland.  
 
Corona-scenariodraaiboek 
In de afgelopen twee schooljaren heeft de coronapandemie een behoorlijke stempel gedrukt op ons onderwijs. 
Door quarantaines van kinderen en leerkrachten, beperkende maatregelen en hele of gedeeltelijke 
schoolsluitingen, werd er veel flexibiliteit gevraagd van kinderen, ouders en leerkrachten. Er is door iedereen (thuis 
en op school)  hard gewerkt om het onderwijs zo goed mogelijk door te laten gaan en om kinderen op te blijven 
vangen die dat nodig hadden.  
 
Het huidige kabinet heeft een principebesluit genomen om het komende schooljaar geen volledige schoolsluiting 
meer af te kondigen. Daar zijn we blij mee! Omdat het onzeker is wat het virus het komende najaar en winter zal 
doen, heeft de overheid in samenwerking met het RIVM 4 scenario’s beschreven waar scholen zich op voor moeten 
bereiden (1: donkergroen, 2: groen, 3: oranje, 4: rood). Momenteel geldt scenario donkergroen (preventie). Dit 
houdt onder andere in:  

- Regelmatig handen wassen 
- Hoesten / niezen in de elleboog 

- Ventileren (houd daar ook rekening mee met de kledingkeuze van uw kind) 
- Ouders wordt gevraagd hun kind te (laten) testen bij klachten en na nauw contact, of (als ouders niet willen 

testen) thuis te houden bij overduidelijke corona-gerelateerde klachten. Op school zijn zelftesten 
verkrijgbaar (zolang de voorraad strekt).  

- Bij positieve testuitslag: isolatie / quarantaine volgens de geldende richtlijnen van het RIVM 
- Geen quarantaineverplichting na nauw contact met een besmet persoon, wel alertheid  

 
Wanneer er aanleiding toe is, zal het kabinet een ander scenario afkondigen. Bij scenario rood geldt een 
gedeeltelijke schoolsluiting. 

 
De scholen maken, in samenspraak met hun kinderopvangpartners en MR, en gebaseerd op de landelijke richtlijnen, 
een scenariodraaiboek op hoofdlijnen, met passende maatregelen bij elk scenario. Zo kunnen scholen zich beter 
voorbereiden en snel schakelen. Na goedkeuring van de MR zal dit te vinden zijn op onze website, zodat u als ouders 
ook op voorhand kunt lezen welke maatregelen gelden bij welk scenario, en u zich daardoor ook beter kan 
voorbereiden op de gevolgen.  

 
We hopen van harte dat we het draaiboek niet nodig zullen hebben. Wat er ook gebeurt, wij gaan weer ons uiterste 
best doen om het onderwijs aan alle kinderen zo goed mogelijk door te kunnen laten gaan. We weten inmiddels dat 
we daarbij ook op uw inzet kunnen rekenen. 
 
  



Voor in uw agenda:  
Maandag 3 oktober Inloop voor groep 3 en 4 (welkom in de klas van 8:20 uur – 8:40 uur)  

Woensdag 5 oktober Start Kinderboekenweek  

Woensdag 12 oktober Boekenmarkt + tentoonstelling vanaf 11:00 uur 

Maandag 17 oktober Vergadering MR (Medezeggenschapsraad)  

Dinsdag 18 oktober t/m 3 november Actie adoptiekinderen 

Maandag 24 – vrijdag 28 oktober Herfstvakantie 

Dinsdag 8 november Informatieavond voorlichting voortgezet onderwijs (groep 8) 

Donderdag 10 november Ouderlessen kanjertraining  

Dinsdag 15 november Inloop voor groep 3 en 4 (welkom in de klas van 8:20 uur – 8:40 uur) 

Dinsdag 22 en donderdag 24 november 10-minutengesprekken, alleen voor groep 3 en groep 8 

Maandag 5 december Sinterklaas, kinderen vanaf 12 uur vrij 

Donderdag 15 december Kerstviering groep 1/2d (onder voorbehoud) 

Maandag 19 december Kerstviering groep 1/2c 

Dinsdag 20 december Kerstviering groep 1/2b 

Woensdag 21 december Kerstviering groep 1/2c 

Woensdag 21 december Kerstviering groep 3 t/m 5 (19:00 – 20:00 uur in de klas, aansluitend op het plein)  

Donderdag 22 december Kerstviering groep 6 t/m 8 (vanaf 19:15 in de Maranathakerk)  

Vrijdag 23 december Vanaf 12:00 uur alle kinderen vrij 

Maandag 26 december – vrijdag 6 januari Kerstvakantie 
  

Hartelijke groet,    
Leerkrachten en directie Prins Willem-Alexanderschool.  
 
 

 
 

 

 

 

 


