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Agenda

- woensdag 6 maart is er
een OR vergadering
- vrijdag 7 maart start de
kinderjury (groep 4 t/m 8)
- vrijdag 8 maart krijgen
de kinderen informatie
over Wandelen met water
- dinsdag 12 maart en
woensdag 13 maart zijn er
verkeerslessen
- woensdag 13 maart is er
een koffiemoment
- woensdag 13 maart is er
een boomfeestdag voor
de groepen 7
- vrijdag 15 maart is de
stakingsdag! De kinderen
zijn dan vrij.

6 maart 2019

Voor u gelezen
Wist u dat 83% van de ouders online
een oogje in het zeil houdt bij hun
kinderen? Meekijken met je kinderen, het checken van de mobiele
telefoon en/of social media worden
het meest toegepast door ouders.
Onderzoek maakt ook duidelijk dat
bij 12- 17 jarigen, ouders vooral praten met hun kinderen over onlineactiviteiten. Een kwart praat er alleen over als er zich iets bijzonders
heeft voorgedaan. Duidelijk afspraak
maken over online-activiteiten is volgens bijna alle ouders zeer belangrijk (Tot hoe laat? Hoe lang? Welke
sites wel/niet? Wanneer is iets niets
pluis? Welk taalgebruik is er op de
app?) Het merendeel van de ouders
denkt dat ze voldoende kennis heeft
van de gevaren van online zijn om er
over te kunnen adviseren (Uit: OJactueel 2019- pag 9).

sisschool in Tiel. Ze voert gesprekken
met kinderen en collega's, schrijft nieuwsbrieven, staat ouders te woord, kortom is even helemaal onze directeur. Aan het eind van
de maand schrijft de gast-directeur
een analyse van haar bevindingen.
Eigenlijk zou ik hetzelfde moeten doen
op haar school, maar omdat deze
vorm van inspiratie op doen nog een
experiment is, ‘verstop’ ik me die
maand op de Oranjelaan. Daar ben ik
dan wel beschikbaar voor de lopende
zaken van de Oranjelaan. Ondertussen verdiep ik me in het schoolplan,
de nieuwbouw en de formatie voor het
nieuwe jaar. Bestuur en MR en hebben hier mee ingestemd en we gaan
het zien wat het oplevert! Dus ik ben
er even niet, aan de PZ.... Binnenkort
zal Freke Rijpma zich per brief aan u
voorstellen. Op 12 april eindigt deze
ruiling en is alles weer als vanouds

Van de directie
Fijn dat er een goede opkomst was
bij de 10 minuten middag- en avond.
Donderdagmiddag zijn de laatste
gesprekken. We hopen dat dit onderlinge contact er voor zorgt dat we
samen nog beter kunnen bieden wat
elk kind nodig heeft. Onderwijs geven doen we samen met u!
Dank ook voor de goede opkomst
met de schoonmaakmiddag. Het was
gezellig en nuttig én het rook na afloop overal fantastisch!

Personeel
Anneke is nog niet zonder pijn en zonder gips dus deze week wordt ze nog
door juf Bea vervangen. Volgende
week donderdag probeert ze het met
(zeer gewaardeerde hulp!) weer
zelf te doen. Juf Kim is gelukkig weer
in ons midden na een heel stevige
keelontsteking en een zeer hardnekkige bacterie. Het werd zelfs nog een
ziekenhuisopname maar ze staat er
weer! En bij de kleuters is juf Tara
weer in de klas terug. We danken juf
Ellen voor het inspringen op de maandagen en dinsdagen.

Jouw school …....mijn school?!
Vanaf dinsdag 19 maart doe ik (BW)
mee aan een directeursruiling. Een
maand lang komt er een andere directeur op mijn stoel zitten en behartigt de lopende zaken op de KW-A,
locatie Peter Zuidlaan. Haar naam is
Freke Rijpma, directeur van een ba-

Welkom nieuwe kinderen....
In groep 1a heten we van harte welkom Neal en Dawit, in groep 1b Justin
en Laura. We wensen jullie samen
met jullie ouders een fijne tijd toe op
de Koning Willem-Alexanderschool.
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Vervolg welkom
In groep 4 van de Oranjelaan kwam Senna nieuw binnen en in groep 5 is Sammy Joe gekomen. Hartelijk
welkom!
Creamiddag PZ
Op vrijdag 29 maart a.s. zal er een creamiddag zijn op de PZ voor de groepen 1 t/m 8. Het thema van deze
creamiddag is: techniek. We hebben uw hulp daarbij nodig. Ouders, opa’s en oma’s, oudere broers en
zussen … iedereen is welkom om te komen helpen. De middag begint om 12.10 uur met het klaarzetten van
de materialen. Daarna start de creamiddag en eindigt om 14.00 uur. Komt u er samen met ons een gezellige
creatieve middag van maken? U kunt zich opgeven via de mail bij juf Jacqueline Klaasse (jklaasse@kw-a.nl ).
De volgende materialen hebben we nodig:
-keukenrollen
-grote olvarit potjes met deksel of vergelijkenbare maat potjes met deksel
-schoenendozen
U kunt het inleveren bij juf Jacqueline groep 1/2
Verkeersveiligheid (Ingezonden vanuit de MR)
De verkeersveiligheid rondom de school is een thema waaraan we met elkaar kunnen bijdragen. In het
belang van onze kinderen streven we immers een omgeving na waarin iedereen op veilige wijze de school
kan bereiken. Het valt op dat veel auto’s dubbel, op de stoep of voor de (fiets-) inritten worden geparkeerd.
Niet alleen vervelend voor onze leerlingen, maar ook voor omwonenden. Uiteraard moedigen we aan dat
leerlingen lopend of op de fiets de school bereiken, maar mocht u zijn aangewezen op het gebruik van de
auto, dan vragen wij u met gepaste snelheid te rijden en uw auto in de daarvoor bestemde
vakken te parkeren. Achter de flat aan de Peter Zuidlaan (huisnummers 6-86) is een groot parkeerterrein dat
altijd voldoende parkeergelegenheid biedt. In het reguliere contact met de wijkagent zal dit thema ook
worden meegenomen en zal er actiever proces-verbaal worden opgemaakt bij fout parkeren.
Vakantierooster volgend jaar
In de bijlage treft u alvast het vastgestelde vakantierooster voor volgend schooljaar. Zoals erbij staat, kunnen
er nog losse studiedagen bijkomen en wijkt met name de meivakantie af van het VO! Eerder is al gemeld dat
wij op maandag 2 en dinsdag 3 september ook nog dicht zijn vanwege de verhuizing.
Staking 15 mei : Wij doen het wel ergens voor.....!!!
Volgende week vrijdag ligt een groot deel van het onderwijs stil en dit keer ook op alle vijf de LEV-scholen. We
doen het niet voor de lol! We willen meedoen aan het landelijke signaal dat het onderwijs echt kind van de
rekening aan het worden is. Bij vacatures zijn er bijna geen sollicitanten en bij een griepgolf moeten alle
creatieve middelen worden aangegrepen om de groepen in de running te houden. Ook ik moest in februari al
een klas naar huis sturen. Onderwijs moet qua arbeidsvoorwaarden aantrekkelijker worden en meer mensen
(mannen!!) trekken. Overigens, als u er ook over denkt om dit inhoudelijk mooie vak te willen gaan
uitoefenen, kom eens vrijblijvend een ochtend meedraaien en ga met ons in gesprek. Niets mooier dan met
jonge mensen werken.
Schoolreis en schoolkorfbal
Er is enige onduidelijkheid over de data van de schoolreizen en het schoolkorfbaltoernooi. Voor de goede
orde meld ik nogmaals dat de schoolreisdata van de kalender niet meer kloppen (zie nieuwsbrief 9
januari). Groep 1 t/m 4 gaat op dinsdag 14 mei en groep 5 t/m 8 gaat op vrijdag 17 mei. Neemt u hier goede
nota van?! Daardoor kunnen alle groepen deelnemen aan het schoolkorfbaltoernooi. In mijn eerdere brief
was groep 3 en 4 weggevallen, maar in de bijlage zit de goede brief.
Op 8 mei spelen groep 5 en 6, op 15 mei groep 3 en 4 en op 22 mei groep 7 en 8.
Met vriendelijke groeten, Bert Wiltink
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Voorzitter gezocht!
GEZOCHT*GEZOCHT*GEZOCHT*GEZOCHT*GEZOCHT*GEZOCHT*GEZOCHT*GEZOCHT*GEZOCHT*

Voorzitter MR (m/v)







De MR is op zoek naar jou!

Ben jij geïnteresseerd om mee te denken in het beleid van de school? (Denk aan: continurooster,
uitvoering van schoolplan)
Ben je bereid om ca. 6 tot 8 avonden per schooljaar met ons te overleggen?
Hoor jij de stem van ouders en wil je graag deze stem laten horen en over deze zaken overleggen als
dat nodig is?
Weet jij wat er speelt op school en wil je hier graag actie op ondernemen?
Wil jij de directie adviseren in een toekomstgerichte visie voor de school?
Zou jij de MR (in de toekomst) willen voorzitten?

Wij zijn op zoek naar een nieuw MR lid, die ook voorzitter zou willen worden. Natuurlijk bieden we je hier
begeleiding in, zodat je kunt groeien naar het voorzitterschap.
Dus zijn we op zoek naar jou!
Vraag gerust naar ervaringen bij de ouders: Dorith v/d Eijk (PZ), Kirsten Hazebroek (PZ) Michel Buurman
(PZ) of Robbie van Gils (O), maar ook de leerkrachten Leonie Glasbeek (PZ), Geja de Keijzer (O) en Anja
van Harten kunt u aanspreken. Of stuur een mail naar mr@kw-a.nl. Wij kijken uit naar je reactie!

Voorleeswedstrijd
Hallo ik ben Aiden Bolk en ik heb de voorleeswedstrijd van Waddinxveen gedaan
en ik ga er een stukje over vertellen.
Het begon zo: ‘Het was 20 februari en ik kwam binnen in de bibliotheek’.
Er waren heel veel mensen zoals gewoonlijk, maar deze keer waren er meer dan
normaal omdat de voorleeswedstrijd vandaag was. Ik was heel erg enthousiast
en uiteindelijk mochten we naar binnen in de grote zaal, het zag er zo mooi uit.
Ik keek op een blad wanneer ik moest… ik moest als 2e al. Het eerste meisje
die voorlas las iets over schapen. Toen was ik, zo snel al!
Ik pakte mijn boek en ging zitten op de grote, zachte stoel. De vrouw stelde mij
een paar vragen zoals: hoe heet het boek, wie is de schrijver van dit boek en
waarom heb je dit boek gekozen. Na de vragen moest ik gaan lezen, nou dat
ging nog best wel goed. Toen waren de anderen en toen moest de jury beslissen
dus wij moesten uit de kamer.
Dat duurde ongeveer een half uur, toen mochten we weer naar binnen. Toen
moesten de voorlezers in een rijtje staan. Eerst kregen de jury een prijs omdat
ze zo hard hun best hadden gedaan. Toen begonnen ze met tromgeroffel en ze
vertelden: degenen die gewonnen heeft is...Sophie!!! Zij had het boek hockey
love voorgelezen. Helaas niet ik maar ik ben wel blij dat ik heb meegedaan :)

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

Leren en vertrouwen

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

