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29 augustus 2020
Planning september en oktober:
- 8 september groep 1 t/m 6 naar het theater
- 15 september schoolfotograaf
- 23 september kinderpostzegelactie
- 30 september start Kinderboekenweek
- 19 t/m 23 oktober herfstvakantie
- 29 oktober studiemiddag: de kinderen zijn ‘s middags vrij
Alle data zijn ook terug te vinden in de kalender van de schoolapp en op de website.

In deze nieuwsbrief de belangrijkste weetjes voor de start van het schooljaar. Voor het
overige nieuws verwijzen we naar de schoolapp onder de kop nieuws. Daar staan nog
meer interessante nieuwtjes om te lezen en staan de data in de jaarkalender.

De PWA een gecertificeerde KiVaschool
We beginnen deze nieuwsbrief en de start van het schooljaar met goed nieuws. Drie jaar geleden zijn
wij op onze school gestart met het KiVa programma. De afgelopen drie jaren zijn we getraind in het
toepassen van het KiVa programma en hebben we met de kinderen gewerkt aan een fijne school
waarin we voor elkaar zorgen. Afgelopen week hebben we officieel te horen gekregen dat we
gecertificeerd zijn als KiVa school. Dat betekent dat we hebben aangetoond aan de voorwaarden te
voldoen hoe we het programma van KiVa op onze school horen in te zetten en dat we dit ook op de
juiste wijze aanpakken en goede resultaten bereiken. Met deze bevestiging zijn we natuurlijk erg blij.
Uiteraard gaan we dit de komende weken nog een keer met de kinderen vieren. Het KiVa lied moeten
we daarvoor weer even oefenen.

KiVa heeft op haar website een speciale oudergids staan voor ouders die meer willen weten over het
programma, de achtergrond en hoe werkt het. Deze informatie is te vinden via deze link:
https://www.kivaschool.nl/userfiles/site1/files/Oudergids.pdf

Afspraken in verband met corona
Vanwege de corona crisis hanteren wij vanaf eind augustus 2020 de volgende afspraken voor
bezoekers van onze school. Het betreft hier zowel ouders als externen voor wie er een noodzaak
is om de school binnen te komen.
- we vragen iedereen zich aan de richtlijnen van het RIVM te houden:
- bij symptomen thuis blijven;
- 1,5 meter in acht nemen binnen de school en op en buiten het schoolplein;
- ouders en bezoekers betreden de school alleen nadat een afspraak is gemaakt. Dit kan telefonisch
of via de mail met een lid van het team;
- ouders en bezoekers maken alleen gebruik van de hoofdingang voor zowel het binnen gaan als het
verlaten van de school;
- bij het binnenkomen via de hoofdingang worden ouders en bezoekers gevraagd hun handen te
desinfecteren en hun gegevens te noteren op het daarbij aanwezige formulier;
- ouders die nog iets af willen geven voor hun kind kunnen dit in de hal bij de hoofdingang achter laten
en dit melden bij de directeur of een ander teamlid wat nabij aanwezig is. Wij zorgen dan dat de
spullen bij de kinderen komen.
We vinden het contact met ouders heel belangrijk maar zijn genoodzaakt deze maatregelen te nemen.
Hoe minder risico we met elkaar lopen op besmettingen hoe minder de kans bestaat dat de school
(tijdelijk) gesloten moet worden, iets wat we in het belang van de kinderen willen voorkomen. Ook willen
we niet dat ouders via de school elkaar besmetten of dat teamleden besmet raken. We dragen met
elkaar de verantwoordelijkheid om het virus zoveel mogelijk de baas te blijven door de richtlijnen te
volgen die de overheid ons aanreikt.
Om wel goed contact met ouders te kunnen houden maken we daarom waar nodig of gewenst
afspraken voor overleg in school. Waar mogelijk zullen we ook gebruik maken van video-calls om toch
de gesprekken op een zinvolle manier door te kunnen laten gaan.

De volgende afspraken gelden voor het brengen en halen van de kinderen:
- ouders van groep 1/2 mogen hun kinderen voor schooltijd op het kleine plein brengen. Verzoek z.s.m.
te vertrekken en niet langer op het plein te blijven dan noodzakelijk.
Het kleine plein is met pionnen verdeeld in twee stukken. De kinderen van groepen 1/2 blijven voor
schooltijd in het rechterdeel van het plein, gezien vanaf het hek. Daar worden de kinderen van groep
1/2 opgewacht door de leerkrachten. Als de school uitgaat wachten de ouders van groep 1 t/m 3 op het
kleine plein op de kinderen. Dringend verzoek om daarbij de 1,5 mtr. afstand in acht te nemen en te
zorgen dat de doorgang bij het hek vrij blijft.
- ouders van groepen 3 en 4 nemen buiten de poort afscheid van hun kinderen, die zelf op het
linkerdeel naast de pionnen op het plein (gezien vanaf het hek) gaan spelen en bij de deur verzamelen
als de bel gaat. Als de school uit is wachten de ouders van groep 4 buiten de poort op hun kind.
- ouders van groep 5 t/m 8 nemen afscheid van de kinderen buiten de poorten en wachten ook buiten
de poorten op hun kinderen als de school uit gaat. We vragen ze daarbij zoveel mogelijk ruimte te laten
voor de kinderen om weg te kunnen gaan en ook de onderlinge afstand tussen ouders minimaal 1,5
meter te laten zijn.

Startgesprekken
Net als andere jaren willen we ook dit schooljaar starten met de startgesprekken. In de 2e, 3e en 4e
week zullen de leerkrachten deze gesprekken houden met de ouders en hun kind (vanaf gr. 1 t/m 8).
Binnenkort krijgen ouders weer een mail met een link om een gesprek in te plannen. Volgende week
volgt een uitgebreide toelichting over het waarom van de startgesprekken en hoe we dit binnen de
corona afspraken gaan doen.

Studie(mid)dagen 2020-2021
Het vakantierooster voor het komende schooljaar is te vinden op onze website en in de schoolapp.
Behalve de vakanties hebben de kinderen dit schooljaar ook een aantal keren vrij op een middag of
een hele dag. Dit zijn momenten die het team nodig heeft om de schoolontwikkelingen met elkaar goed
vorm te geven. Willen jullie de volgende momenten in je agenda noteren dat de kinderen extra vrij zijn
van school:
-

donderdag 29 oktober alleen de middag vrij
dinsdag 5 januari alleen de middag vrij
vrijdag 21 mei de hele dag vrij
woensdag 30 juni de hele dag vrij

Intern begeleiders
Voor de zomervakantie hebben we al gemeld dat Anneke Spoon een dag minder gaat werken
i.v.m. een nieuwe baan bij het ministerie van onderwijs en dat Cora den Ambtman als intern
begeleider die dag op onze school komt invullen.
Anneke werkt op donderdag en vrijdag en Cora werkt op maandag.
Anneke gaat de leerkrachten van de groepen 1 t/m 5 begeleiden en Cora de leerkrachten van
de groepen 6 t/m 8 begeleiden.

Informatieavond per groep voor ouders
Elk jaar organiseerden we aan het begin van het schooljaar de inloopavond waarop de
kinderen de ouders op school lieten zien wat ze in het nieuwe schooljaar zoal gingen leren.
Vanwege corona kan dit nu niet zo georganiseerd worden. Daarnaast is voor de zomervakantie
uit alle evaluaties gebleken dat ouders meer behoefte hebben aan informatie vanuit de
leerkracht over wat hun kinderen gaan leren in dit jaar en wat de afspraken in de groep zijn.
We zouden dat vanaf nu gaan organiseren als een informatieavond maar ook dat kan vanwege
corona niet. Daarom gaan de leerkrachten per groep een presentatie maken die ze over een
aantal weken digitaal met ouders delen.

Schoolregels
Aan het begin van elk schooljaar worden met de kinderen in de eerste schoolweek de
schoolregels besproken. De schoolregels zijn bedoeld voor duidelijkheid, iedereen weet waar
hij/zij aan toe is en wat we van elkaar verwachten. Ze dragen zo bij aan een beter
schoolklimaat. De schoolregels gelden voor iedereen die bij school betrokken is: kinderen,
team, ouders en bezoekers van onze school.
De schoolregels zijn te vinden in de schoolapp, op de website en in de schoolgids.

Gymnastiekrooster
Voor de gymlessen hebben de kinderen van de groepen 3 t/m 8 gymschoenen en gymkleding
nodig. De komende tijd hebben de groepen op de volgende dagen gym:
maandag de groepen 5 - 6 - 7A - 7B - 8
woensdag groep 4
donderdag de groepen 3 - 4 - 5 - 6 - 7A - 7B - 8

Trakteren als je jarig bent
Wij verzoeken ouders om vanwege de corona traktaties van de kinderen iets te laten zijn wat
voorverpakt is. Voor de leerkrachten laten we ook nu de traktaties achterwege en vinden we
het fijn als de kinderen 1 euro of meer willen doneren voor het Nationaal Fonds Kinderhulp.

Rookvrije schoolpleinen
Nog even ter herinnering: vanaf 1 augustus zijn alle schoolpleinen in Nederland bij wet
verplicht rookvrij. Graag ook bij de poorten van de school niet roken waar kinderen voorbij
moeten om het plein op te komen of te verlaten. Op 1 oktober zal een wethouder op onze
school een bord komen onthullen waardoor het herkenbaar is dat het schoolplein rookvrij is.

Tussenschoolse opvang (TSO)
We gaan met de start van het schooljaar weer terug naar onze gebruikelijke schooltijden. Dat
betekent dat de kinderen tussen de middag of thuis gaan eten of op school opgevangen
worden door de TSO. De TSO wordt, net als voorheen, weer verzorgd door SKLM. Wie gebruik
wil maken van de TSO kan dit rechtstreeks bij de SKLM Kinderopvang doen.
SKLM werkt met een digitaal systeem waarmee eenvoudig rechtstreeks de
tussenschoolse opvang online geregeld kan worden.
De link naar de website is: www.sklm.flexkids.nl
De site werkt het best bij openen met google chrome.
Bij het aanmelden als nieuwe ouder, kiest u voor “opvang aanvragen voor uw
kind”. Na het invullen van de gegevens wordt een mail verzonden met een link
om een wachtwoord in te stellen.
Eenmaal ingelogd, kunnen via het digitaal systeem de opvangdagen doorgegeven worden en
gewijzigd.
Informatiepakketten kunnen opgevraagd worden via info@sklm.nl of via de TSO medewerkers
op school of de schoolleiding. Het informatiepakket bestaat uit een handleiding voor het
digitaal systeem, informatie over de TSO en een tarievenlijst.
Voor de TSO op de PWA kan SKLM nog nieuwe medewerkers gebruiken.

Peuterrijk
Sinds augustus 2018 is de speelleergroep Peuterrijk gevestigd in
onze school. Peuterrijk maakt onderdeel uit van SKLM
Kinderopvang. Steeds meer ouders vinden met hun kinderen de
weg naar Peuterrijk voor kinderen van 2 tot 4 jaar.
Peuterrijk en school werken samen om de overgang naar school zo
soepel mogelijk te laten verlopen.
Peuterrijk is open in de ochtenden op maandag t/m donderdag. Wie
graag meer informatie wil, een keer wil komen kijken of een kind
aan wil melden, kan contact opnemen met 0344 60 30 87 of
info@sklm.nl.

Gezocht TSO medewerkers
Omdat uw kinderen onze kinderen zijn!
SKLM biedt al jaren professionele kinderopvang aan kinderen van 0-12 jaar in de gemeente Buren
en in een deel van gemeente Tiel. Wij creëren de mogelijkheid voor ouders om
opvoedende taken te combineren met werk en studie. Als onderdeel van onze
dienstverlening organiseren wij voor Prins Willem Alexanderschool de tussenschoolse opvang.
Heeft u zin en tijd om op maandag, dinsdag en / of donderdag van 12.00 uur tot 13.00 uur
kinderen te begeleiden bij hun lunch en (buiten)spel in de pauze, dan zijn wij op zoek naar u.
Bent u (groot)ouder en vindt u het leuk om op deze manier betrokken te zijn bij de
kinderen en de school, ook dan komen wij graag met u in contact.
Wij streven naar een fijne pauzetijd voor de kinderen. Daarbij zoeken we vooral naar
enthousiasme bij onze medewerkers en vinden dat belangrijker dan een opleiding.
Uiteraard bieden wij u de juiste begeleiding.
Bent u enthousiast en (een van) de bovenstaande dagen beschikbaar, dan horen wij
graag
van u via : info@sklm.nl of op telefoonnummer : 0344 60 30 87

Bijlagen:
-

brief van de directeur-bestuurder van BasisBuren m.b.t. de corona situatie
twee posters van Stib over sociale vaardigheidstraining voor kinderen
van 6-8 en van 9-12 jaar

