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Cultuureducatie

In deze UDSG

Vanmiddag hebben de
leerlingen van de blokfluitgroep en het schoolkoor
een optreden verzorgd in
de aula voor ouders,
broers, zussen en andere
belangstellenden. Er werd
tijdens dit eindconcert
mooi en enthousiast gezongen en de begeleiding
op de fluit klonk er prachtig bij.
Beste muzikanten, koorleden en juffen: hartelijk
dank voor de presentatie.
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A.s. woensdagochtend
presenteren alle groepen
zich aan elkaar tijdens het
open podium.
Ook dit beloofd een geslaagde activiteit te worden, in de verschillende
groepen wordt hier al
hard aan gewerkt.

We vinden het belangrijk
om aan muziek, drama,
literatuur, beeldende vorming en dans aandacht te
besteden. De leerlingen
ervaren hoe je met beelden, muziek, beweging en
taal gevoelens tot uiting
kan brengen. Daarnaast
leren zij verschillende manieren van bewegen om
tot een dans te komen.
Maken zij kennis met muziekinstrumenten, ritmes
en zang en worden hier
vaardig in door ze in te
zetten. Ontdekken ze wat
er allemaal schuil gaat in
de verhalen en gedichten
en gaan hier zelf mee aan
de slag. Zien ze hoe kunstenaars te werk zijn gegaan om via beeld iets
over te brengen en leren
ze verschillende tech-

nieken toe te passen. Taal,
bewegen, gevoelens combineren ze in de drama
lessen. Via spel een boodschap over te brengen. Ze
leren hierdoor ook van
elkaar en met elkaar, ze
ontdekken en zien elkaars
talenten en hebben hier
waardering voor.
Dit hoort bij de brede ontwikkeling die wij nastreven op de PWA.
Hartelijk groet
Nelly Roek-Bösecke
Directeur CBS Prins WillemAlexander

Belangrijke data
30-31 mei
Hemelvaart en vrijdag erna
alle leerlingen vrij
10 juni
Tweede Pinksterdag
alle leerlingen vrij
11-14 juni
groep 8 op kamp
14 juni
continurooster tot 13.30u
18 juni
schoolreis gr 3-7
25-28 juni
avond4daagse

Schoolreis groepen 3-7
Over een paar weken, op
dinsdag 18 juni aanstaande, is het zover. We gaan
op schoolreis! De bussen
en de activiteiten zijn besproken. De groepen 3 t/m
7 gaan naar het Muiderslot, waar we o.a. de ridderroute volgen en bij een
valkenier gaan kijken, in de
middag gaan we ook nog
naar Oud Valkeveen, hier
kan heerlijk gespeeld worden.

Net als vorig jaar zullen
alle leerlingen onder
begeleiding van een
ouder/leerkracht het
Muiderslot bezoeken.
De leerlingen worden
door de leerkracht in
groepjes verdeeld. Ieder groepje staat onder
begeleiding van een
leerkracht/ouder.
We hopen op een gezellige dag met elkaar!

In de volgende UDSG
komt meer informatie
over de schoolreis van
groepen 3-7.
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Talentenpool
De OR heeft alle talenten verzameld. Binnenkort kunt op de
website onder de tabblad
“ouders” lezen welke talenten
zich hebben opgegeven. (We
vermelden geen namen, alleen
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Iets kwijt? Zoek!
de soorten talenten)
Misschien raakt u daardoor
geïnspireerd om ook úw talent
op te geven bij de OR.
Wij laten weten wanneer de
talentenpool zichtbaar is.

Er liggen weer heel veel spullen in de kist op school in de
hal bij de voordeur.
Vergeten en gevonden spullen.
Kom eens zoeken! Bedankt!

Stress?
Ik liep met de groep mee terug
van de gymzaal naar de school.
Ik liep vooraan met 2 jongens,
eigenlijk hoorden de hulpjes
vooraan te lopen, maar zij hadden er niet aan gedacht. “We
maken er maar geen punt van”
zei ik tegen de jongens. “Nee
juf, daar krijg je stress van” zei
één van de jongens. “Ik heb wel
eens stress gehad” vertelde hij.
“Wat had je dan?” vroeg ik.
“Nou.. dat je hoofd bijna uit
elkaar knalt, dat je zoveel dingen moet doen”.

Jongeren die last hebben van
stress, dat hoor je steeds vaker.
Ik denk niet dat deze jonge
leerling echt last heeft van
stress, maar van een volle
agenda.
Op school merken wij daadwerkelijk dat leerlingen last kunnen
hebben van een volle agenda.
Een druk weekend met veel
leuke en inspannende activiteiten vraagt heel van wat van
een kind. Soms komen de leerlingen moe op school en raken
ze aan het eind van de dag ge-

Groepsapp
Eens in de zoveel tijd gaat het
helaas fout in de groepsapp die
leerlingen met elkaar hebben.
Op school weten wij niet wat er
voorvalt in de app, maar merken wel de effecten ervan: een
verandering in sfeer en gedrag.
Wilt u als ouder(s), verzorger(s)
met enige regelmaat de
groepsapp waarin uw zoon/
dochter zit met hen bespreken
of bekijken. Wanneer er vervelende dingen gebeuren op de
groepsapp, wilt u dan de leerkracht hierover informeren?

Die zaken spelen onbedoeld
door in de groep, zonder dat
een leerkracht weet wat de
aanleiding voor die onrust is.
Vanuit school kunnen we dan
ook adequaat reageren en
met de leerlingen hierover
praten, wanneer dat nodig is.
Op school is dit met regelmaat
ook een onderwerp voor een
groepsgesprek. Hoe ga je op
een prettige en betrouwbare
manier om met de sociale media.
Hartelijk dank namens het
team.

prikkeld. Helaas kan de groep
daar dan last van hebben, zeker wanneer er meer kinderen
in de groep zijn waar de energie aan het eind van de dag op
is.
Een verzoek van ons: wilt u
daar rekening mee houden,
want u weet als de beste wat
uw kind aan kan.

Uit De School Geklapt

Pagina 3

De avond4daagse 2019 in zicht!
De avond4daagse wordt dit jaar
gelopen van
dinsdag 25 t/m vrijdag 28 juni
Vier avonden samen wandelen
met je ouders/begeleiders, klasgenootjes, vriendjes, leerkrachten of familie in de stralende
zon? Hoe meer lopers er mee-

doen, hoe leuker en makkelijker
het wordt om de tocht uit te
lopen.
De inschrijfformulieren voor
Avond4daagse zijn 14 en 15 mei
uitgedeeld aan de gezinsoudsten van school. De inschrijving
duurt nog tot en met komende
woensdag, 29 mei.

Foto’s
De foto’s van het geschiedenisproject en de PWA-dag zijn gescreend op “wie-mag-niet-op-defoto” en staan nu online.
Via tabblad foto’s op de website
van school kunt u het album aanklikken.

Wanneer u toch uw kind op de
foto ziet en u had aangeven dat
dit niet de bedoeling was, wilt u
dan een e-mail met het betreffende nummer van de foto
sturen naar de administratie?
Dan verwijderen we hem alsnog.

Sponsorloop AH
De buurtactiviteiten die op Goede Vrijdag werden georganiseerd door AH Rozenoord hebben een mooi bedrag voor het
schoolplein bij onze nieuwe
school opgeleverd.
Bij de Paas-sponsorloop liepen
23 kinderen door de wijk. Met

een bijdrage van AH en AHklanten werd er aan het eind
van de middag een symbolische
cheque met een bedrag van
€235 overhandigd aan de PWA
en de Kwakel.
Alle lopers en AH: hartelijk bedankt!

Continurooster schooljaar 2019-2020
Alle ouders hebben in maart een
e-mail ontvangen met de uitslag
van de enquête over de schooltijden. Met deze uitslag heeft de
MR besloten in te stemmen met
het aanpassen van het rooster
naar een continurooster met
ingang van het komend schooljaar 2019-2020.
Ter herinnering:

Alle groepen hebben vanaf
schooljaar 2019-2020 op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag les van 8.45-14:45u.
Op woensdag zijn de lessen voor
alle groepen van 8:45-12:30u.
Er is dan geen TSO meer en de
hiervoor afgegeven automatische incasso’s worden stopgezet.

Denkt u eraan het formulier met
het inschrijfgeld op tijd bij juf
Sandra in te leveren!
Wij hebben er nu al zin in!
Jullie toch zeker ook?
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Uitslag Kangoeroewedstrijd
De uitslag van de kangoeroewedstrijd is binnen en wat een
goede prestaties! Er zijn 2 grote
kartonnen dozen bezorgd met
de prijzen voor iedereen en een
extra prijs voor de 50 beste leerlingen. Dit jaar waren er ook 2
prijzen voor de ontwerpwedstrijd bij.
Jullie hebben ook erg je best
gedaan om alle puzzels op te
lossen. Er waren zoals altijd 3
moeilijkheidscategorieën:
*wizFUN: voor groep 3 (12 vragen in 30 minuten) en groep 4
(24 vragen in 60 minuten)

*wizKID: voor groep 5 en 6 (24
vragen in 50 minuten)
*wizSMART: voor groep 7 en 8
(24 vragen in 50 minuten)
Iedereen heeft zijn prijsje voor
het meedoen meegekregen. Dit
jaar een mini Rubickubus.
Twee leerlingen hebben een
prijs gekregen voor hun inzending bij de ontwerpwedstrijd.
Dat zijn Eva uit groep 6 en Levi
uit groep 7. Van harte gefeliciteerd!
Voor de kangoeroewiskunde
wedstrijd heeft Dali uit groep 3

het het beste van de school gedaan. Zij had maar één opdracht
fout gemaakt in de WizFUN.
Een goede tweede is Victor uit
groep 5/6, hij maakte de wizKID.
Jullie hebben nu gezien hoe leuk
het is om mee te doen. Volgend
jaar mag je weer meepuzzelen
en kleuren/ontwerpen. Het is
dan op donderdag 19 maart
2020.
Meer info op W4Kangoeroe
(hier kun je ook oefenen met
oude opgaven)

Verkeersexamen
Van harte gefeliciteerd!
Alle leerlingen uit de groepen 7
zijn donderdag 9 mei geslaagd
voor het verkeersexamen!
Goede gedaan!!

Vacature leden Raad van Toezicht
Onze school is onderdeel van
Spectrum Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs. Binnen Spectrum werken de basisscholen voor christelijk onderwijs in Lansingerland intensief
samen.
Zo hebben leerlingenraden,
personeel en ouders binnen de
GMR zich de afgelopen twee
jaar intensief beziggehouden
met een nieuw plan voor de
toekomst.
Vier speerpunten zijn benoemd
en die worden de komende jaren uitgewerkt op de scholen
en worden zichtbaar in de lessen.

Het gaat om creativiteit, onderzoekend leren, burgerschap en
ICT. Het zijn de pijlers onder het
onderwijs van de toekomst.
De komende maanden gaat u
hier meer over horen en wat
belangrijker is de kinderen zullen er de komende jaren iets
van gaan merken.
Wat niet altijd zichtbaar en
merkbaar is, is dat Spectrum
geleid wordt door een College
van Bestuur en hier weer een
Raad van Toezicht boven staat.
Deze raad bestaat uit zes personen en houdt toezicht op de
kwaliteit van het onderwijs op

de scholen en natuurlijk op de
kwaliteit van het bestuur.
Per 1 augustus vertrekken er
twee leden uit de raad. Eén omdat hij acht jaar verbonden is
geweest aan de Raad en dat het
maximum is en één lid vertrekt
vanwege verhuizing naar NoordHolland.
De raad is om die reden op zoek
naar twee nieuwe leden.
In de advertentie op de volgende pagina treft
u hierover informatie aan.
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Vacature MR
Gezocht: ouders die zitting willen nemen in de medezeggenschapsraad. De oudergeleding van de MR
heeft voor het nieuwe schooljaar 3 vacatures. De MR is op zoek naar gemotiveerde ouders die zich beschikbaar willen stellen voor deze vacatures.

Waarvoor een MR? In de medezeggenschapsraad spreekt u mee over allerlei onderwerpen die met uw
school en het onderwijs te maken hebben. Samen met de personeelsgeleding (3 leerkrachten) verbetert
de MR de kwaliteit van het onderwijs, de voorzieningen in het gebouw en de arbeidsomstandigheden.
De MR op onze basisschool bestaat uit 3 leerkrachten en 3 ouders. Als lid van de MR kunt u namens de
achterban (de andere ouders) spreken met de gesprekspartner (directeur v/d school).
Welke bevoegdheden heeft een MR? Er zijn verschillende soorten beslissingen:

•

waarover de MR eerst advies (adviesrecht) moet geven;

•

waarvoor instemming (instemmingsrecht) van de MR vereist is;

•

waarover de schoolleiding alleen de MR hoeft te informeren (informatierecht);

•

waarover de MR ongevraagd advies mag geven.

Wat vragen wij van u?

•

Interesse in het schoolbeleid

•

Affiniteit met vergaderen en het voorbereiden van vergaderingen (lezen van stukken)

•

Aanwezigheid bij de MR-vergaderingen (ongeveer 6 maal per jaar)

•

Een opbouwende en kritische houding

Lijkt het u wat om de MR komen te versterken? Mail dan naar mr@pwabasisschool.nl waarin u kort
vermeldt waarom u graag wilt deelnemen in de MR. Uw inschrijving moet voor 1 juni 2019 ontvangen
zijn. Als de inschrijving is gesloten krijgen alle ouders, indien meerdere personen zich verkiesbaar hebben gesteld, de mogelijkheid hun stem uit te brengen op de kandidaten. Mocht het zo zijn dat slechts 3
personen zich verkiesbaar hebben gesteld, dan worden deze personen automatisch de nieuwe MRleden. Wilt u eerst met iemand uit onze MR praten voordat u besluit zich kandidaat te stellen? Dat kan
door per e-mail een afspraak te maken of contact opnemen met Nelly Roek. Meer informatie over de
MR is op de website te vinden. https://www.pwabasisschool.nl/pagina/380350/Informatie+MR

De volgende UDSG verschijnt donderdag 13 juni
Kopij inleveren: uiterlijk woensdag 12 juni voor 12:00u via udsg-pwa@spectrum-spco.nl
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Ingezonden mededelingen

Freddie de Voorleeshond, voorlezen aan een hond?

Goed leren lezen is belangrijk, maar niet voor elk kind even makkelijk. Daarbij kan Freddie helpen!
Freddie is een lieve hond die speciaal getraind is om te luisteren naar een voorlezend kind. Zo
kunnen kinderen op een fijne manier oefenen in een veilige ontspannen situatie. Kinderen gaan
lezen veel leuker vinden, omdat ze aan Freddie mogen voorlezen.
Wellicht zijn er kinderen die hier baat bij zouden hebben? Wij denken daarbij niet alleen aan
zwakke lezers, maar ook aan kinderen met autisme, hoogbegaafdheid, ADHD, gedragsproblemen,
faalangst of een zeer laag zelfvertrouwen. Maar in principe is iedereen welkom!
De voorleesmiddagen zijn 1x per maand in vestiging Berkel en Rodenrijs (en 1 x per maand in
vestiging Bergschenhoek, Ontmoet!), van 14.00 tot 15.30 uur. De activiteit duurt ca. 15 minuten
per kind en er zijn geen kosten aan verbonden. Tussendoor krijgt de voorleeshond natuurlijk even
pauze om de pootjes te strekken.
Aanmelden kan via: berkelenrodenrijs@bibliotheekoostland.nl
Meer weten over voorleeshond Freddie? Kijk op www.hondsbrutaal.com

