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Nr. 3 oktober 2019  

Licht 
In deze dagen neemt het natuurlijke licht snel af en steken we de lamp 
eerder aan. Het verzetten van de tijd levert even ’s morgens voordeel op, 
maar al snel is ook dat niet langer merkbaar. In de huiskamer zoeken we de 
sfeerverlichting op, om het donker toch enigszins aangenaam te maken en 
dat lukt ons best aardig. In huiselijke kring is het een gezellige tijd van het 
jaar. 
Maar er zijn ook delen van de wereld, waarmee het verdwijnen van het 
licht en daarmee ook de warmte van de zon onmiddellijk problemen 
oplevert, bijvoorbeeld wanneer je huis door een aardbeving is verwoest of 
je op de vlucht bent voor oorlogsgeweld. Wat zijn er enorme 
tegenstellingen in deze wereld. En hoe graag we ook zouden willen helpen 
en ook daadwerkelijk helpen (denk aan de prachtige actie van Elidjo Suitela 
uit groep 5), we kunnen het leed van de wereld niet allemaal oplossen en 
staan soms verslagen en als gebroken mensen te kijken naar het leed en 
onrecht op de wereld. 
Wat is het dan een wonder dat we weet mogen hebben van een veel groter 
Licht, dat met Zijn stralen niet alleen huizen, maar ook harten verwarmt. De 
kilte van de wereld kan Hij veel beter aan dan wij. En door Zijn liefde is het 
mogelijk dat we toch kunnen en mogen helpen bij al het leed om ons heen. 
En laten we dan maar dichtbij huis beginnen. Nog even en het is Advent. 
Dan vertellen we elkaar weer dat dit wonderlijke Licht geen verleden tijd is, 
maar voor eeuwig toekomst geeft. 
 
Sollicitatieprocedure nieuwe directeur 
Inmiddels is de werving- en selectieprocedure voor de nieuwe directeur in 
gang gezet in samenwerking met het Onderwijsbureau. Dit bureau 
selecteert kandidaten voor ons op de markt en doet een aanbeveling 
waarmee de benoemings- en adviescommissie aan de slag gaan. We 
hebben goede moed dat wij een geschikte kandidaat mogen vinden. Mag 
dit wellicht ook bij u een punt zijn van gebed? 
  
Teamtweedaagse 
Het team heeft zich de afgelopen week 5 dagdelen geschoold voor diverse 
onderwerpen. Met name het werken met anderstalige leerlingen en 
leerlingen met een traumatisch verleden heeft veel aandacht gevraagd. 
Ook het talentgericht werken, speerpunt van het jaarplan 19-20 was één 
van de onderwerpen op de agenda. Over het laatste zullen we u vertellen 
tijdens de genoemde ouderavond van 26 november. 
 
 
 

 

Agenda: 
 

 Woensdag 6 november: 
Dankdag voor gewas en 
arbeid. 

 Donderdag 7 november: 
Schoolontbijt (zie 
bijgevoegde flyer) 

 Vrijdag 8 t/m 15 
november, week van de 
mediawijsheid 

 Dinsdag 12 november: 
Spreekavond 

 Donderdag 14 november: 
Spreekavond 

 Dinsdag 26 november: 
Ouderavond 

 Donderdag 28 november: 
Nieuwsflits 5 

 Donderdag 28 november: 
Studiedag team / geen 
lessen 
 

 
 
Verlof juf Linda 
Juf Linda hoopt op 10 december 
met verlof te gaan. De reden is 
duidelijk zichtbaar! We vinden het 
heel fijn dat juf Roos gedurende 
het verlof van juf Linda fulltime 
werken wil in groep 6. Voor alle 
partijen een heel fijne oplossing. 
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Medezeggenschapsraad  
Sinds enige tijd is de samenstelling van de medezeggenschapsraad 
gewijzigd en is het goed de nieuwe leden aan u voor te stellen. 
Mirjam Huizer: 
Ik ben Mirjam Huizer, een van de ouders van de 
oudergeleding van de MR. Ik ben de moeder van Rachel  
uit groep 7 en David uit groep 5. Omdat onze kinderen  
een groot deel van hun jonge leven doorbrengen op  
school vind ik het belangrijk om mee te denken over alle  
onderwerpen die tijdens de vergaderingen besproken worden.  
Cor Versteeg: 
Hallo, ik ben Cor Versteeg. Samen met mijn vrouw Willemien heb ik 4 
kinderen. De derde, Roan, zit in groep 8 en onze jongste, Sarin, zit nu in 
groep 3. Ik ben graag betrokken bij het leven van onze kinderen en daarom 
ook bij de school waar ze naar toe gaan. De PWA is volop in ontwikkeling 
en ik vind het leuk om vanuit de ouders mee te kijken en mee te denken in 
het proces een nóg betere school te worden. Spreek me gerust aan als er 
iets is waar we als MR vragen over kunnen stellen. Met ’n hartelijke groet. 
 
Schoolgids op website 
Door problemen bij de vormgever heeft de laatste fase van de schoolgids 
(veel te) lang geduurd. Maar inmiddels staat er een nieuwe editie op de 
website van de school. Mocht u naar aanleiding van de schoolgids vragen 
hebben dan horen we dat graag. 
  
Ouderportaal  
We willen graag starten met het openstellen van een aantal gegevens uit 
ons leerlingvolgsysteem. Door middel van een login kunt u dan om te 
beginnen kijken of alle administratieve gegevens met betrekking tot uw 
kinderen kloppend zijn. Eventuele wijzigingen kunt u aan ons doorgeven. 
Na deze eerste fase van ingebruikname kunnen we de toepassing voor u 
geleidelijk uitbreiden. U ontvangt hierover informatie tijdens de 
ouderavond in november. 
  
Ouderavond  
Op 26 november nodigen we u uit voor een ouderavond. Tijdens deze 
avond informeren we u over de voortgang van de onderwijsontwikkelingen 
in de school; we vertellen u tevens iets over mediawijsheid en het 
ouderportaal (zie hierboven). Met mediawijsheid bedoelen we de omgang 
met de smartphone en het gebruik van internet op jonge leeftijd. 
De avond begint om 19.30 en uw aller aanwezigheid wordt zeer op prijs 
gesteld. U ontvangt een uitgebreide agenda één week van tevoren. 
 
Schoolfruit 
Vanaf volgende week hebben we 20 weken lang voor de kinderen in de 
bovenbouw (groep 5 tot en met 8) weer schoolfruit van dinsdag tot en met 
donderdag. Deze dagen worden dan voor de hele school ook de fruitdagen. 
Daarom vragen we aan u als ouders om de kinderen van dinsdag tot en 
met donderdag fruit mee te geven naar school. De kinderen van groep 5 
tot en met 8 krijgen het fruit op school. Omdat het een gesubsidieerd 
project is en we daar zelf ook niet alle inspraak in hebben is het voor dit 
jaar zo gepland. 
 
Week van de mediawijsheid 
Van 8 t/m 15 november 2019 is de Week van de Mediawijsheid met als 
thema 'Aan of uit?'. Deze week is bedoeld om aandacht te vragen voor het 
belang van mediawijsheid voor kinderen. Wij besteden hier aandacht aan in 
de klassen.  

 

Peuteropvang  

Elke Drieslag school heeft een 
peuteropvang. Ook hier bij de  
Prins Willem Alexander school. 
Wij bieden aan peuters van 2 tot 4 
jaar een leergierige en veilige plek 
waar ze zich kunnen vermaken, 
maar ook verder kunnen 
ontwikkelen. Ze leren o.a. bij ons 
samen spelen, op je beurt te 
wachten en een poosje te zitten 
op een stoeltje. Maar het is niet 
alleen maar leren, er is ook tijd 
om lekker te spelen. Het is een 
goede opstap voor de basisschool. 

Kinderen kunnen doordeweeks 
elke ochtend bij ons gebracht 
worden tussen half 9 en kwart 
voor 9. Tussen kwart voor 12 en 
12 uur is onze ochtend afgelopen 
en worden de kinderen weer 
opgehaald. We zien nu een 
terugloop in het aantal 
aanvragen. Dat is natuurlijk erg 
jammer en we hopen op meer 
nieuwe peuters. Dus als u een 
peuter heeft of iemand kent, kom 
vrijblijvend een kijkje nemen in 
ons gezellige peuterlokaal.  

Via de website van de PWA kunt u 
uw kind aanmelden. Wilt u graag 
meer weten over onze 
peuteropvang dan kunt u contact 
opnemen met Kristel vd Sloot tel: 
0342 412 165  

Vaccinatie voorlichting 
Bij deze nieuwsflits ontvangt u 
een flyer met een uitnodiging 
voor de voorlichtingsavond over 
vaccinatie van kinderen. Mocht u 
hiervoor interesse hebben en dit 
voor u van toepassing zijn, dan 
bent u van harte welkom. 
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