Nieuwsbrief
Vanuit de directie
Wij leren niet voor de school, maar
voor het leven! (Seneca, Romeins wijsgeer).
Een mooi begin
We zijn het jaar weer met veel energie
en vreugde begonnen. Verbazend hoe
snel het leven weer zijn gewone ritme
herneemt. Het continurooster is voor
alle partijen even wennen, maar ik
kan u verzekeren dat het eten tussen
de middag een oase van rust is. In de
groepen zijn we intensief bezig met de
lessen van de Vreedzame School
waarin groepsvorming en klassenafspraken een belangrijke rol spelen.
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Koffiedrinken
Op beide locaties waren er bij elkaar
zo’n dertig ouders die met ons een
kop koffie of thee dronken en waarmee we een aantal lopende zaken
besproken hebben. Mooi om u zo informeel te ontmoeten. Dat doen we dit
jaar nog vaker rondom een thema.
Altijd welkom!

29 augustus 2018

de auto. Het zorgt er in elk geval voor
dat er minder autoverkeer rondom de
scholen is. Degenen die met de auto
komen weten hoe lastig het rondom de
school is rond 8.30 uur, zeker als er
ook auto’s plompverloren stilstaan voor
de school. Onze school is uitgekozen
om voor deze actie een publiciteitsaftrap te verlenen. De gedeputeerde
van de provincie zal samen met een
Waddinxveense wethouder de aftrap
verrichten aan de Oranjelaan. Een
mooie start!
Schoolkamp groep 8 Oranjelaan
Volgende week woensdag t/m vrijdag
gaat groep 8 van de Oranjelaan op
kamp naar Baarle-Nassau. We wensen
deze groep heel veel plezier toe en hopen op een
onvergetelijke driedaagse.

Agenda
-5 tot 7 september
kamp groep 8
-Week van 10 sept oudervertelgesprekken

AVG-toestemmingsbrief
Zorgt u ervoor dat we de papieren terug krijgen van de toestemming voor
foto’s en films. Bij nader inzien is er op
de Peter Zuidlaan nog een klein foutje
gemaakt. Het blijkt nu dat er echt per
kind een papier moet zijn en niet per
gezin. Ik heb het ook niet zelf bedacht,
maar we verstrekken daarom op de
PZ nog extra formulieren voor gezinnen met meerdere kinderen. We gaan
er vanuit dat het ingeleverde papier
voor de oudste van het gezin is.
Schoolbrengdag 20 september
De organisatie ‘School op safe’ vraagt
aandacht voor het feit om zoveel mogelijk kinderen lopend of fietsen naar
school te brengen in plaats van met

Leerlingen komen en gaan
Vanwege onverwachtse verhuizing naar
Bodegraven hebben we afscheid genomen van de familie Zakouri. Djamel
(groep 7) en Romaissa (groep 3) wensen we het allerbeste toe op de Goede
Herderschool in Bodegraven (de school
van ‘onze’ juf Elske). Welkom heten we
Maciek Czerniiec (gr 7 PZ) en Ynthe
Groen (groep 5).
Vervolg op
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Echtscheiding en kinderen
Op donderdag 13 september is er een voorstelling in Waddinxveen in cultuurhuis de Kroon met de titel:
“Scheiding, wat doet dat met een kind”. Met een lach en een traan worden situaties geschilderd die sommigen van u best wel zullen herkennen en worden suggesties gegeven om de gevolgen voor de kinderen zo
draagbaar mogelijk te houden. Een aanrader voor wie er mee te maken heeft.
Via www.cultuurhuysdekroon.nl kun je voor € 3,- een stoel reserveren.
Oudervertelgesprekken
Voorheen werden de gesprekken altijd via basisonline ingepland. De mailadressen werden handmatig vanuit
ons administratiesysteem overgezet, vanwege het AVG (algemene verordening gegevensbescherming) mag dit
niet meer op deze manier, omdat op deze manier makkelijk een datalek kan plaatsvinden. Daarnaast is het
handiger om alle administratieve gegevens op één gezamenlijke plek te hebben (in dit geval parnassys). Als u
emailadres wijzigt, staat het gelijk goed in hetzelfde systeem. Verschillende ouders hebben aangegeven dat
ze inmiddels kunnen inplannen voor het oudervertelgesprek.
Hoe kunt u inloggen in het ouderportaal?
Je kunt via het ouderportaal van parnassys (link ouderportaal) inloggen in het ouderportaal.
 Halverwege vorig jaar zijn hier gegevens van verstuurd. Deze heb je nodig om te kunnen inloggen. Mocht u
de gegevens niet meer hebben, kunt u via admin@kw-a.nl of jbooij@kw-a.nl nieuwe gegevens opvragen. Deze
worden naar u toe gemaild. Zorgt u ervoor dat we uw goede mailadres hebben?
 Eenmaal ingelogd in het ouderportaal, kun je aangeven wat je voorkeursdagdeel is en wanneer u verhinderd bent. U kunt dit invullen tot maandag 3 september. De definitieve planning komt 4 september online. Je
kunt helaas niet kiezen voor een exacte tijd, we doen ons best om er rekening mee te houden.
De vragenlijst waar eerder over is gesproken, zit bij deze mail en volgt morgen ook nog op papier. Het idee
was eerst om het in het ouderportaal te laten invullen, dit bleek toch niet zo handig als het eruit zag. Wilt u de
vragenlijst naar de eigen leerkracht terugzenden of uitprinten en uiterlijk 7 september inleveren.
Er zijn wel 2 belangrijke zaken om rekening mee te houden, als u nog moet inloggen:




Als u inlogt via telefoon of tablet, krijgen veel ouders een foutmelding, op de pc op laptop lukt het wel.
Verder is het systeem zo bedacht dat beide ouders een eigen inlog hebben voor het ouderportaal, maar
dat ouder met volgnummer 1 het gesprek kan plannen. Dit is bedacht zodat de andere ouder het gesprek niet kan overschrijven. Ziet u bij uw inlog geen gespreksplanner (groene balk) staan, dan staat de
gespreksplanner waarschijnlijk bij de andere ouder open.

Onze excuses voor het ongemak!
Kleine schoolzaken

De plusklas beging na 1 oktober en zal in elk geval op woensdag zijn op de Oranjelaan. Nadere bijzonderheden hoort u nog.

12 september is een regionale stakingsdag voor het onderwijs en dit keer is Zuid-Holland speerpunt. Als
team staan wij zeker achter de doelstelling van deze actie maar ik kan nog niet overzien hoe de schooldag bij ons zal verlopen.

In de week van 24 september zullen we de voorlichtingsavond voor de groepen 1 en 2, 3 en 8 worden
gehouden. Hoe laat en wanneer precies hoort u nog van ons.

De algemene nieuwsbrieven zullen vanaf nu niet op dinsdag maar op woensdagen om de 14 dagen verschijnen. In de tussenliggende weken ontvangt u een nieuwsbrief van de groep.
Met de hartelijke groeten,
Bert Wiltink
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We zijn op zoek naar...
Gezocht: ‘Oranje’- luizenmoeder…
Op de Oranjelaan hebben we nog maar één luizenmoeder en daar profiteren die kriebelbeestjes natuurlijk
van…. Kortom, we hebben voor dit jaar nog versterking nodig. Wie komt Patricia Bolk helpen? Het is maar
een keer of vier per jaar en de dag waarop bepalen jullie zelf. Met 2 of 3 persoenen zijn die vier groepen zo
gebeurd. Aanstaande maandag 3 september kun je al een keertje meedraaien.

De Vreedzame School
Deze week zijn we in alle groepen gestart met het eerste blok: We horen bij elkaar.
In dit blok hebben we het met elkaar over hoe we het graag willen in de klas. Hoe kunnen we op een goede
manier met elkaar omgaan.
Ook hebben we het met de kinderen over een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Een verantwoordelijkheid
in de groep, voor elkaar, maar ook een verantwoordelijkheid voor hoe het lokaal eruit ziet. Er worden bijvoorbeeld taken bedacht die door de kinderen uitgevoerd worden, zodat er niet
meer 2 kinderen alleen klassendienst
hebben.
De groepsvorming is ook een belangrijk
onderdeel. Na een vakantie zoeken alle
kinderen weer opnieuw hun plekje in de
groep. Door klassikale activiteiten doen
helpen we op een positieve manier de
groepsvorming met als een doel: een
goede sfeer in de klas.
De mediatoren zijn ook weer goed van
start gegaan. Later dit jaar hoort u hier
weer meer over.
Dit schooljaar krijgt u geen aparte
nieuwsbrief over de Vreedzame school
en waar we mee bezig zijn, maar vindt u
geregeld stukjes terug in de nieuwsbrief.
Mocht u tussendoor vragen hebben
mag u mij altijd contacten: evanveelen@kw-a.nl

Oranjelaan 3 - tel. 616894
2741EP Waddinxveen
Peter Zuidlaan 5 - tel. 614055
2742 XE Waddinxveen

Bezoek ons op het web
www.kw-a.nl
Of volg ons op facebook

Leren en vertrouwen

