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We mogen weer naar school!!!!
Bijna is het zover …… de vakantie zit erop ….. het nieuwe schooljaar gaat van start!!
Wat fijn, wat hebben wij als team zin om weer te starten en lekker met de kinderen
aan het werk te gaan. Hopelijk geldt dit ook voor de kinderen!!
Via deze weg wil ik iedereen een warm welkom heten: de kinderen die al op onze
school zitten, de kinderen die dit jaar op onze school starten, de leerkrachten van de
school en de leerkrachten die ons team komen versterken: WELKOM!
Ik wens iedereen een heel fijn jaar toe met veel (leer)plezier.

Mag ik even voorstellen ….. onze nieuwe collega’s
Even voorstellen… juf Debby in groep 1/2
Mijn naam is Debby Hol. Ik heb 13 jaar gewerkt op
De Hoge Hof in Kapel Avezaath, een aantal jaar groep 1/2 en
de laatste jaren groep 1/2/3. Helaas heeft de
school haar deuren gesloten. Na een mooi
afscheid en een heerlijke zomervakantie,
start ik met veel zin en nieuwe energie hier
op de PWA. Ik sta maandag voor gr. 1/2A
en op woensdag en donderdag voor gr. 1/2C.
Sinds 2,5 jaar woon ik met mijn vriend in Tiel
en zijn wij sinds 1 jaar trotse ouders van onze
dochter Sterre.
Ik wens iedereen een mooi schooljaar toe!
Eeven voorstellen … meester Kees groep 8

Even voorstellen ….. juf Anouk in groep 7
Hoi! Ik ben Anouk Gijsbertsen.
Ik ben 21 jaar en ik kom uit Maurik.
Dit jaar start ik als leerkracht in het onderwijs.
Ik ben dan ook onwijs blij dat ik 1 dag in de week op de PWA mag werken!
De andere 4 dagen werk ik op de Boogerd in Maurik.
Ik houd ervan om creatief bezig te zijn, lekker tekenen of schilderen maakt mij blij!
Ook vind ik het heerlijk om lekker op de bank te ploffen met een goed boek.
Ik heb zin in dit schooljaar, ik hoop jullie ook!
Wie weet tot snel!

Corona
Helaas heeft Corona ons land nog niet verlaten en zullen wij als school ons aan de
richtlijnen van de GGD houden. In de bijlage vindt u een brief van de bestuurder.
Naar aanleiding van deze brief heeft het team van de PWA overleg gehad over wat wij
willen t.a.v. de corona-maatregelen.
Wat betekent dit concreet voor de PWA en haar kinderen?
- Wanneer kinderen enorm hoesten, benauwd zijn of koorts hebben, zullen wij u
bellen en vragen uw kind op te komen halen op school. Kinderen die wat
snotterig zijn, kunnen gewoon naar school komen.
- Ouders komen alleen dan de school in als dit is afgesproken met de leerkracht
en alleen dan wanneer het echt noodzakelijk is.
- De afstand tussen volwassenen onderling moet 1,5 meter zijn. Daarom willen
wij aan u vragen niet op het schoolplein te komen, maar uw kind voor het hek
af te zetten. Denk alstublieft ook aan uw eigen gezondheid en houd buiten het
hek ook 1,5 meter afstand!
Bij de groepen 1/2 is het logistiek niet mogelijk, en kijkend naar de jonge
kinderen, ook niet wenselijk om afscheid te nemen voor het hek. Daarom
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kunnen de ouders van de kinderen van groep 1/2 op het schoolplein afscheid
nemen. Onze vraag is wel om niet langer dan noodzakelijk op het plein te
blijven, zodat iedereen de ruimte en tijd heeft om afscheid te nemen van zijn of
haar kind.
Als een kind positieve uitslag heeft op een PCR test van de GGD, dan moet de
gehele groep in quarantaine. Dit geldt niet voor de kinderen die afgelopen 6
maanden corona hebben gehad of voor mensen die zijn gevaccineerd.
Buiten is corona moeilijker overdraagbaar. Echter na overleg met de GGD is en
blijft het advies vanuit hen ook tijdens het buitenspelen de zogenaamde
bubbels te handhaven. Voor ons is het advies van de GGD leidend, daarom
hebben wij besloten dit advies op te volgen.
Dit betekent dat de kinderen ook buitenspelen in hun eigen bubbel en samen
met hun eigen leerkracht naar binnen gaan.
Waar spelen en verzamelen de kinderen voor schooltijd en welke ingang wordt
gebruikt:
● groepen 1/2 spelen en verzamelen op het plein bij de kleuteringang
● groep 3 speelt en verzamelt bij de berg en gaan via de kleuteringang
naar binnen
● groep 4 speelt en verzamelt bij de deur van het gele plein (waar de 4
fruitbomen staan) en gaat daar ook naar binnen
● groep 5 speelt bij het voetbalveldje en verzamelt bij de leerkracht en
gaat via de patio naar binnen
● groep 6 speelt en verzamelt bij de pingpongtafel en gaat via de
hoofdingang naar binnen
● groep 7 speelt en verzamelt bij de basketbal en gaat via de hoofdingang
naar binnen
● groepen 8 verzamelen op het plein bij de gymzaal en gaan via die
ingang de school in
Binnen en buiten de school houden wij de bubbels van de klassen in
stand om besmettingsgevaar en quarantaine zoveel mogelijk te
voorkomen.
De ramen en deuren van de groepen zullen open staan om voldoende te
ventileren. Geef uw kind een extra laagje kleding voor de warmte. Mocht dit te
warm zijn, is het zo uitgedaan.

Hopelijk zijn onze afspraken duidelijk voor u en uw kind. Mochten er vragen zijn, ga
dan naar de leerkracht van uw kind, bel naar school of stuur een mail naar de directie.

Startgesprekken
Hoe tegenstrijdig dit ook klinkt, dit realiseren wij ons terdege, willen wij de
startgesprekken op school houden met kind en ouder. Tijdens de vergadering van
afgelopen donderdag hebben wij alle voors en tegens afgewogen. En ondanks alle
tegenargumenten stond als een paal boven dat wij persoonlijk contact erg belangrijk
vinden. Een goede start voor kind-ouder-leerkracht vinden wij van onschatbare waarde.
De gesprekken zijn, zoals te zien in de kalender, van 6 t/m 24 september. De
mogelijkheid om in te schrijven start op 31 augustus en sluit op 3 september.
Natuurlijk willen we het wel corona proof doen. Daarom willen wij u vragen buiten te
wachten totdat de leerkracht u buiten komt halen. De leerkrachten zullen ervoor zorgen
dat er 1,5 meter afstand is en dat de tafels en stoelen zijn gedesinfecteerd.
De startgesprekken dienen als kennismakingsgesprekken: wie bent u? wie is uw kind?
wat vindt uw kind leuk? wat verwacht u van komend schooljaar? Dit zijn
voorbeeldvragen tijdens de startgesprekken. Om u en uw kind voor te bereiden op deze
gesprekken hebben wij in de bijlage twee bladen toegevoegd, één voor u en één voor
uw kind. Deze bladen kunt u gebruiken om het gesprek voor te bereiden. Neem het blad
mee, is een mooi uitgangspunt voor het gesprek.

Vormingsonderwijs
Net als vorig schooljaar verzorgt Dienstencentrum GVO/HVO het vormingsonderwijs
voor kinderen uit de groepen 3 t/m 8. De praktische invulling volgt binnenkort.

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 3 - 5 - 6 - 7 - 8B
woensdag de groepen 4 - 8A
donderdag de groepen 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8A en 8B

Groente- en fruitdagen
Wellicht is het u niet bekend of is het aan uw aandacht ontschoten of heeft u dit
gewoon het hele afgelopen school wel gedaan:
Donderdag en vrijdag zijn onze groente- en fruitdagen.
Dit betekent dat wij u vragen uw kind groente of fruit mee te geven naar school als
tussendoortje.

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.

TSO
De TSO verzorgt de opvang voor kinderen die overblijven en dus op school eten. Zij zijn
naarstig op zoek naar mensen die samen met de kinderen kunnen lunchen en
buitenspelen. Nu de groepen zoveel mogelijk in bubbels moeten blijven, zijn er meer
mensen nodig. Heb je tijd en zin? Kijk dan snel naar de oproep in de bijlage!

Babynieuws

Juf Esther is bevallen van een zoon: Bram!

Gefeliciteerd met Bram
Wij wensen Esther, Tijn, Nora en Bram veel geluk en
gezondheid toe!

Fijn weekend allemaal en tot maandag!

