
Staking 5 oktober 
Nog even ter herinnering: de school is op 5 
oktober gesloten is. Mocht u nog opvang nodig 
hebben voor de kinderen, de volgende 
organisaties hebben ons laten weten opvang 
te kunnen bieden, eventueel ook als u normaal 
geen gebruik maakt van de opvang. U kunt 
contact met hen opnemen als u meer 
informatie wilt: 
- Avontuurlijk Natuurlijk 
- KRBV 
- Buitenpret 
- SKLM 
 
Kiva 
Op 26 september hebben 
we een informatieavond 
gehouden over het 
programma KiVa wat we 
gestart zijn op onze school. 
Een programma wat er op gericht is om van 
onze school een fijne school te maken, waar 
iedereen zich prettig voelt en we met respect 
met elkaar omgaan. Om dit programma goed 
neer te zetten is het van belang dat ook ouders 
nauw betrokken zijn. We waren blij met de 
bijna 50 ouders die de avond bezocht hebben. 
Voor wie niet aanwezig kon zijn vermelden we 
hier nogmaals de link waarop het 
informatieboekje van ouders is te vinden.  
https://www.kivaschool.nl/ouders/ 
We zijn net gestart om het programma in te 
zetten en we moeten als team ons daarin ook 
nog verder bekwamen. Dat betekent dat we 
nog niet op alle vragen antwoord hebben en 
dat het ook tijd kost om het programma goed 
neer te zetten. Maandelijks wordt in de 
groepen met een bepaald thema gewerkt. We 
zullen ouders via een aparte nieuwsbrief 
hierover berichten zodat jullie ook thuis met de 
kinderen kunnen aansluiten op het onderwerp. 
Er komt nog een officiële aftrap met de hele 
school voor KiVa. Houd de mailbox hiervoor in 
de gaten. 
 
Eu schoolfruit  
Ook onze school is dit schooljaar weer ingeloot 
voor het EU schoolfruit. Dat betekent dat we 
vanaf 13 november twintig weken lang gratis 
fruit krijgen aangeleverd. Per week krijgen we 
per kind 3 stuks fruit aangeleverd. Afhankelijk 
van de aanlever dag zullen we dit verdelen. In 
de nieuwsbrief van november zullen we 

aangeven wat de fruitdagen in de twintig 
weken worden.  
  
Kinderboekenweek 
Het thema van de Kinderboekenweek 2017 is 
Griezelig eng. Ouders hebben de school 
aangekleed naar dit thema.  
 

 
 
De werkgroep Kinderboekenweek heeft alle 
ouders via de mail geïnformeerd over de 
activiteiten die plaats zullen vinden. 
 
Kinderzwerfboekstation 
Ook onze school is een kinderzwerboekstation. 
Op twee plekken in de school (de ingang bij de 
kleuters en op het groene plein) staan 
boekenkasten met kinderboeken die mogen 
zwerven. De kinderen mogen deze boeken 
mee naar huis nemen om te lezen en om ze 
daarna weer verder door te geven aan 
anderen. De kasten mogen ook altijd weer 
aangevuld worden met nieuwe boeken. 
Vergeet daarom niet thuis alvast samen met 
jullie kind in de kast te kijken welk boek ze mee 
kunnen nemen naar school om te stickeren.  
 
Week van de opvoeding 
Op 4 oktober organiseert STMR namens de 
gemeente Buren gratis workshops voor ouders 
over allerlei opvoedkundige zaken. Via de mail 
is het programma naar alle ouders gestuurd  
met de informatie waar je aan te melden. 

          Nieuwsbrief 
          O.B.S. Prins Willem Alexander 

 
 Agenda 

 4 oktober: dierendag en start Kinderboekenweek 

 5 oktober: school gesloten vanwege de onderwijsstaking 

 16 t/m 20 oktober: herfstvakantie 
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Nieuws van de OR 
 
Activiteitenkalender 
 Wat geweldig om te zien dat de 
activiteitenkalender werkt! In de afgelopen weken 
hebben al 65 ouders zich aangemeld om dit 
schooljaar te komen helpen! 
Mocht u zich nog niet hebben aangemeld, kan dat 
nog steeds, alle hulp is welkom! De link is te 
vinden in de mail van 6 september jl. Mocht u 
deze niet hebben ontvangen: 
https://goo.gl/forms/j3f3mXeETbxERp1J3 
Alvast heel erg bedankt! 
  
 

 

 

 

Per augustus 2018… 

Penningmeester voor de Stichting 

Ouderraad PWA!   
Wij hebben per augustus 2018 een vacature 

voor Penningmeester van de Ouderraad, 

tevens bestuurslid. Kom jij ons enthousiaste 

team versterken? Klik voor verdere informatie 

op deze link:  

https://pwabeusichem.nl/wp-

content/uploads/2017/03/vacature-

penningmeester-OR.pdf 

 

 

 

 
 
 
 
 

16 t/m 20 oktober 
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