
Nieuwsbrief
Januari 2023

Prins Willem Alexanderschool
Beusichem

Wij wensen iedereen een fantastisch 2023!
Namens het hele team van de PWA

Onderwerpen van deze nieuwsbrief:
- Tevredenheidsonderzoek
- Werkzaamheden rondom de school
- TSO en de stand van zaken
- Nieuws vanuit de GGD



Tevredenheidsonderzoek
In de vorige nieuwsbrief bent u geïnformeerd over het ophanden zijnde
tevredenheidonderzoek. Inmiddels hebben wij al meer informatie welke wij graag met u
willen delen.
Op dinsdag 17 januari zal het tevredenheidsonderzoek op de PWA plaatsvinden.
U kunt op 10 januari een mail ontvangen vanuit het onderzoeksbureau B&T. Deze mail
bevat een link naar de enquête voor ouders. Directie en leerkrachten ontvangen deze
mail ook.
Op 17 januari vullen de leerlingen van groep 6, 7 en 8  de enquête in de klas in. Een
aantal leerlingen van groep 4 en 5 gaat vragen beantwoorden door middel van foto’s. Zij
gaan deze delen met Marie-Louise en vertellen hierbij wat hun mening is.
Omdat het een onderzoek is dat één dag in beslag neemt, zal er tussen 14.00 en 16.30
uur een gesprek plaatsvinden met 4 ouders en 4 leerkrachten. De dag wordt afgesloten
dmv een gesprek met de directie om zicht te krijgen op de onderdelen waar iedereen
tevreden over is en voor welke punten aandacht nodig is.
De bevindingen worden verwerkt in een samenvatting welke eerst met de MR wordt
besproken en vervolgens met u via de mail wordt gedeeld.
Tijdens dit onderzoek wordt iedereen in de gelegenheid gesteld om van zich te laten
horen. Daarom aan iedereen de oproep om de enquête in te vullen!

Werkzaamheden rondom school
In een brief voor de kerstvakantie bent u al geïnformeerd over de verandering van de
verkeerssituatie rondom de school. Graag willen wij nogmaals uw aandacht hierop
vestigen, want er verandert (tijdelijk) wel
wat.
Wat verandert er:

- Een deel van de Wielstraat wordt
afgesloten voor auto’s. Dat deel is
wel begaanbaar voor fietsers en
voetgangers.

- Het andere deel van de Wielstraat
wordt éénrichtingsverkeer.

Zou u:
- zoveel mogelijk te voet of met de

fiets naar school willen komen?
- rekening willen houden met de verkeersveiligheid van de kinderen van de

school?
- willen stoppen in de parkeervakken om uw kind uit te laten stappen?

Hartelijk dank voor ieders medewerking!



TSO en de stand van zaken
Voor de kerstvakantie is
geïnventariseerd welke kinderen
gebruik gaan maken van de TSO.
Daarnaast hebben we gevraagd welke
ouders kunnen ondersteunen tijdens
de TSO. We hebben veel reacties
gehad, waarvoor heel veel dank!!!
Inmiddels is er een schema gemaakt,
zodat alle kinderen die zijn opgegeven
voor de TSO worden opgevangen.

Wij hopen van harte dat Brood en
Spelen na deze twee weken de TSO
van ons zullen gaan overnemen. Mocht
hier meer duidelijkheid over zijn, dan
informeren wij u per mail en/of de
nieuwsbrief.

Nieuws vanuit de GGD
Luistertip! Podcast ‘Ouder en kind: het gesprek over
gevoel’

GGD Gelderland-Zuid heeft een podcastserie gemaakt over opvoeden.
Ouders, kinderen (4-12 jaar) én experts in de opvoedkunde laten zien dat
het niet altijd perfect hoeft te gaan. Dat het ook oké is als je soms even
iets niet weet en dat je daarin niet de enige bent. De afleveringen gaan
over emoties uiten en bespreken; zelfvertrouwen; woedebeheersing en
conflicthantering.

Een leuke luistertip!

De podcast is te beluisteren via https://ggdgz.nl/podcast

https://ggdgz.nl/podcast

