Nieuwsbrief
Vanuit de directie
Voor veel westerse christenen is het
Kerstfeest het feest der feesten.
Maar de wereld in het oosten heeft
Pasen altijd als het grote feest aangemerkt. Niet de komst van de Zoon
van God was het hoogste geluk,
maar zijn overwinning op de dood.
Misschien moeten wij ook wel wat
meer oosters leren denken ‘want nu
de Heer is opgestaan, nu vangt het
nieuwe leven aan!’
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Agenda
- 18 april: Paasviering met
lunch
- 19 april: Start meivakantie
t/m 3 mei
- 6 mei: Luizencontrole
- 14 mei: Schoolreisje onderbouw
- 17 mei: Schoolreisje bovenbouw
- 13 mei: OR vergadering
- 23 mei: MR vergadering
- 30 mei: Hemelvaartsdag
- 31 mei: vrij

Van de directie
De vier weken directieruil zitten er al
weer op. Donderdag krijg ik een analyse van onze school door Freke Rijpma. Ik ben benieuwd. Vanaf deze
week mag u het gewoon weer met
mij doen op beide locaties.
Eindtijd
In de vorige nieuwsbrief kon u lezen
dat we in de nieuwe school 10 minuten eerder starten. Ik vergat erbij te
zeggen dat de eindtijd gewoon
14.00 uur blijft. De extra tijd die de
kinderen zo maken geven we opgeteld in vrije dagen terug. Dit schooljaar beginnen we daar al mee op de
eerste twee schooldagen: Immers
we beginnen pas op woensdag 4
september.
Bouw
De nieuwbouw ligt nog steeds op
koers. Met man en macht wordt er
aan alle kanten gewerkt. De kozijnen
zijn al geplaatst, de vloerverwarming
doet het al en deze week worden de
muren behangen. De stijgers gaan
binnenkort weg en de verdieping
wordt van buiten volgehangen met
prachtige terracotta leipannen. Ook
zijn de bouwvakkers bezig de plafonds te plaatsen. Over drie weken
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komt de vloerbedekking er al in. En
buiten worden de parkeervakken al
aangelegd. Kortom, de nieuwe school
komt steeds dichter naar ons toe.
Schoonmaak
Dank aan alle ouders die meegeholpen hebben aan de schoonmaak van
de lokalen. Het ziet er weer fris uit.
Overlast
De school heeft aan de Peter Zuidlaan
veel overlast van hangjongeren die 's
avonds allerlei troep achter laten op
het plein en vernielingen aanrichten.
We zijn hier met de politie mee bezig.
Wel frustrerend als de leerkrachten
als eerste de peuken, wietzakjes, flesjes en blikjes moeten opruimen voor
ze naar binnen gaan....en als onze
oude school in al zijn weerloosheid al
vroegtijdig wordt gesloopt.
Eindtoets
Op het moment van schrijven van deze regels zijn beide groepen 8 bezig
met de eindtoets. Dit jaar doen we het
eens niet met de Cito-eindtoets maar
met een alternatief: De zogenaamde
Iep-toets. Ook dat is een goedgekeurde toets maar wij denken dat de manier van toetsen voor kinderen prettiger is. We zijn benieuwd naar de uitslag!
Welkom
In groep 1a heten we van harte welkom Jay-Jay en Sanja, in groep 1b Emmelie. We wensen jullie samen met
jullie ouders een fijne tijd toe
op de Koning Willem-Alexanderschool.
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Vervolg directie
Meivakantie
We gaan nu eerst van de meivakantie genieten en dan
gaan we de afrondende fase van het schooljaar al
weer in. Schoolreizen, musical en natuurlijk de voorbereiding van de verhuizing.
Het team wenst u gezegende Paasdagen en een goede
vakantie toe.
Met vriendelijke groet,
Bert Wiltink

Webinar
Op 9 mei 2019 organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin i.s.m. Tischa Neve een webinar over het omgaan met kinderen en schermen. Het is bedoeld voor ouders met kinderen tussen 1 en 18 jaar.
Tv, schermen, games en telefoons bieden zoveel mogelijkheden en verleidingen. Het valt lang niet mee om onze kinderen zo goed, veilig en verantwoord mogelijk mee om te leren gaan … omdat we zelf het goede voorbeeld niet geven. Maar ook omdat het soms zo fijn en makkelijk is als je kind rustig op een scherm zit. En omdat je kind zelf heel graag
veel tijd achter schermen doorbrengt.
Maar hoe slecht is het nou eigenlijk, al die tijd achter schermen? Wat kun je doen om niet al te veel gedoe
te hebben over dit lastige onderwerp? Hoe maak je afspraken rondom schermen, gamen en social media? En wanneer moet je je zorgen maken?
In dit webinar, een lezing die je thuis kan volgen achter je computer, geeft kinderpsycholoog en opvoedkundige Tischa Neve je hoe je mediaopvoeding goed kunt voorbereiden!
Dit webinar vindt plaats op donderdag 9 mei, 20.30 tot 21.30 uur. Zie ook de bijlage bij de nieuwsbrief.
Meld je snel aan voor de gratis CJG-webinar via www.cjgcursus.nl

Fietsexamen
Afgelopen 4 april hebben de leerlingen van groep 7 het theoretisch
verkeersexamen gedaan. Nadat iedereen dit deel heeft behaald konden de kinderen zich concentreren op het praktisch verkeersexamen
van 29 mei. Hiervoor hebben de beide groepen een fietstocht door
Waddinxveen gemaakt, zodat ze weten welke route ze straks moeten
fietsen.
Van de verkeersbegeleiding van School op Seef kregen de kinderen
nog diverse tips mee! De kinderen hebben de route meegenomen
naar huis. Via https://examen.vvn.nl/fietscheck kunnen de kinderen checken wat ze nog moeten doen om de fietsen goedgekeurd te krijgen.
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Schoolreis
Beste ouders,
Over een paar weken is het zover, dan gaan de kinderen op schoolreis! Hierbij volgen enkele belangrijke
punten om rekening mee te houden.
Dinsdag 14 mei 2019: groep 1 t/m 4
*Verzamelen op evenemententerrein/ parkeerplaats hockey.
*Vertrek is UITERLIJK 09.00 uur.
*Hervulbare fles met drinken en iets te eten meegeven. ALLEEN lunch wordt verzorgd.
*Er mag max. €5,- zakgeld meegegeven worden.
*Let op: de kinderen moeten hun eigen tas dragen. Maak deze dus niet te
zwaar.
*Wij verwachten rond 16.00 uur terug te zijn op het evenemententerrein.
Vrijdag 17 mei 2019: groep 5 t/m 8
*Verzamelen op evenemententerrein/ parkeerplaats hockey.
*Vertrek is UITERLIJK 8.15 uur.
*Eten en drinken (hervulbare fles) moet zelf meegenomen worden. Er is
GEEN lunch of pauze hap vanuit school.
*Er mag max. €5,- zakgeld meegegeven worden.
*wij verwachten dat wij rond 17.30 uur terug zijn op het evenemententerrein.
Met vriendelijke groeten van de schoolreis commissie.

Sportdag
Vrijdag 21 juni is de sportdag van de KW-A.
Deze keer is de sportcommissie voor groep 3 t/m 8 bezig met het organiseren van de sportclinics op diverse sportvelden. Hockey, voetbal, korfbal, dansen zijn een paar van de
clinics waarmee we de dag willen vullen.
We zijn ook op zoek naar ouders, verzorgers, oudere broer of zus, sportieve opa of oma die de kinderen zou willen begeleiden tijdens de sportdag.
Daarnaast zijn we ook op zoek naar actieve, sportieve, positieve mensen
die zouden willen helpen tijdens de clinics.
Geef je daarom snel op bij dhoogendoorn@kw-a.nl

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

