
Nieuwsbrief

Prins Willem Alexanderschool
Beusichem

Oktober 2022

Onderwerpen van deze nieuwsbrief:
- Nieuwe intern begeleider
- Kinderboekenweek
- Hulpouders gezocht voor de schoolbieb
- Werkzaamheden rondom school
- Verzoek in en om school
- Luizencontrole
- TSO nieuws
- Vrijwillige ouderbijdrage
- Fysiotherapeut op school
- Nieuwsflits Basisburen

Nieuwe intern begeleider
We hebben een nieuwe intern begeleider!
Per 1 oktober al!
Hier zijn wij heel blij mee!
Tineke Feenstra zal de functie van intern begeleider op zich nemen en
verantwoordelijk zijn voor de zorg op onze school. Welkom Tineke!
Mocht u zorgen hebben over uw kind, bespreek deze dan eerst met de leerkracht van
uw kind. De leerkracht zal wanneer nodig overleggen met de intern begeleider. Mocht
de vraag, de problematiek, de ondersteuning meer nodig hebben, dan kan de intern
begeleider aansluiten bij een gesprek.
Cora zal tot de herfstvakantie op school aanwezig zijn om alles goed af te ronden en
over te dragen. Via deze weg willen wij Cora enorm danken voor haar inzet en
wensen haar veel succes op haar nieuwe werkplek op OBS de Regenboog.

Kinderboekenweek
Het thema van de kinderboekenweek is Gi-ga-groen.
Maandag, 3-10-22, is er een brief met u als ouders gedeeld rondom de activiteiten die



tijdens de kinderboekenweek zullen plaatsvinden. De kinderen hebben een eigen
uitnodiging gehad. Wij hopen op een mooi kinderboekenweek project!

Hulpouders gezocht voor de schoolbieb
Wij zoeken voor de schoolbibliotheek twee biebouders!

Op de Prins Willem Alexanderschool vinden we lezen en plezier in lezen
ongelooflijk belangrijk. Lezen is ontdekken en dat verdienen al onze leerlingen.
Sommige kinderen kunnen moeiteloos een leuk boek vinden. Andere hebben daar
hulp bij nodig. Een rugetiket waarop het niveau en genre van het boek staat, kan
leerlingen helpen bij het kiezen.
Op dit moment moeten nog verschillende onbestickerde boeken in een onze
schoolbibliotheek een rugetiket krijgen. Dit wordt gedaan met het online
bibliotheekprogramma Aura dat eenvoudig is in het gebruik. De leescoach van de
bibliotheek legt aan de nieuwe biebouders uit hoe dit werkt. Deze uitleg duurt
een uur, hierna kun je zelfstandig aan de slag.Graag contact opnemen als u interesse
heeft.

Werkzaamheden rondom school
Vanaf week 4 (3 oktober) starten de werkzaamheden aan De Wielstraat.
Het water, elektra en gasnetwerk is verouderd en wordt vervangen.
Een verzoek van de aannemer:

Verkeersmaatregelen
Voor deze werkzaamheden zullen er verkeersmaatregelen getroffen worden, wij
willen u vragen zich strikt aan deze verkeersmaatregelen te houden. Dit in
verband met de veiligheid van ons personeel, uzelf en de medebewoners in uw
wijk maar met name ook met de schoolgaande kinderen van de centraal
gelegen school.

Verzoek in en om de school
Omwonende van de school hebben ons verzocht u te vragen zorg te dragen

voor de eigendommen van deze mensen. Te denken valt aan hekken, schuttingen,
poep op de stoep enzovoorts. Via deze weg willen wij, team van de PWA, u vragen
samen te zorgen voor onze buren en hun spulletjes. Dank jullie wel!

Mocht u uw kind naar school brengen tijdens een wandeling met de hond. Dan
graag buiten het hek en ruim van de ingang vandaan afscheid nemen van uw kind. Er
zijn een aantal kinderen erg angstig voor honden. Zij durven het plein niet op als er
honden in de buurt van de ingang of op het plein aanwezig zijn.

Luizencontrole
De groep luizenouders is op zoek naar versterking!
Na elke vakantie controleert deze groep onze leerlingen op hoofdluis. Dit vergt
ongeveer een uur van uw tijd, uiteraard geldt hierbij dat hoe groter het Luizen



Opsporingsteam is, hoe sneller men klaar is met de controle.
Wilt u helpen met de luizencontrole? Laat dit dan weten aan Moniek van Lunteren (dit
kan via m.p.vanlunteren@kpnmail.nl).

TSO nieuws
De SKLM die bij ons op school de tussenschoolse opvang regelt heeft aangegeven
dat zij de opvang niet meer kunnen organiseren i.v.m. het feit dat er te weinig
personeel is. Nadat wij dit nieuws hoorden is er contact gezocht met twee organisaties
in de buurt en met twee landelijke organisaties. Op dit moment is duidelijk dat de
organisaties uit de gemeente Buren de organisatie van een tso niet op zich kunnen
nemen.
Hierdoor zijn er twee partijen waarvan een voorstel ligt. Dit voorstel zal worden
voorgelegd aan de MR om van daaruit te beslissen met wie wij in de toekomst samen
gaan werken.
De te lopen route ziet er alsvolgt uit:

1. Samen met de MR beslissen met welke organisatie we in zee gaan
2. De nieuwe organisatie gaat personeel werven
3. Wanneer er voldoende personeel is, dan neemt SKLM afscheid en neemt de

nieuwe partner de tso over.

Tot het zover is, is het van belang dat de tso zo goed mogelijk door kan gaan. SKLM
komt na de herfstvakantie twee personeelsleden te kort (dit tot de overname van de
tso). Om na de herfstvakantie de tso door te kunnen laten gaan, zijn wij samen met
SKLM op zoek naar ouders die tijdelijk willen bijspringen. Mocht je (tijdelijk) tijd
hebben om samen met de kinderen te lunchen en buiten te spelen, dan graag een
belletje of mailtje naar LvanDoorn@kindcentrabetuwe.nl of naar
marie-louise.ten.brinke@basisburen.nl

Extra note:
Per mail hebben wij enkele vragen ontvangen rondom andere schooltijden,
continurooster en/of vijf gelijke dagen rooster. Om een continurooster in te voeren zijn
er een aantal stappen die verplicht genomen moeten worden o.a. een enquête onder
ouders en leerkrachten. Toen het bericht binnenkwam dat SKLM stopte is er direct
overleg gevoerd met de leerkrachten en is gepolst wat hun wens is ten aanzien van
het rooster. Het overgrote merendeel van hen wenst geen ander rooster om
verschillende redenen. Dit is de reden dat er eerst wordt onderzocht of er partijen zijn
die de tso kunnen verzorgen.

Vrijwillige bijdrage
Wij organiseren samen met de OR een aantal leuke activiteiten voor alle kinderen van
onze school. Geen enkel kind wordt uitgesloten bij deze activiteiten. Iedereen hoort
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erbij en iedereen doet mee!
Om deze activiteiten te organiseren vragen wij een vrijwillige bijdrage. In de brieven
die u apart in uw mail ontvangt legt de OR uit welke activiteiten worden
georganiseerd, wat de kosten zijn en wat dat betekent voor de vrijwillige bijdrage per
kind. In dezelfde mailing vindt u een brief van school waarin wordt uitgelegd dat de
bijdrage vrijwillig is en dat ieder kind mag deelnemen aan alle activiteiten.
De inkomsten die worden verkregen via de vrijwillige bijdrage zal bepalend zijn voor
de mate waarin kan worden uitgepakt tijdens een activiteit, maar ook of de activiteit
kan doorgaan.
U wordt op de hoogte gehouden van wanneer de ouderbijdrage wordt geïnd met de
automatische incasso of wanneer u deze kunt betalen, maar ook hoeveel geld er
binnen is gekomen en welke activiteiten doorgaan.
Let op uw mailbox voor deze brieven!

Fysiotherapeut op school
Naast een logopedist (donderdagmorgen aanwezig) is er vanaf dit schooljaar een
fysiotherapeut (vrijdagmorgen) op school aanwezig zijn. Hieronder stelt zij zichzelf aan
u voor.

Hallo ouders!
Ik ben Nicole van Mourik – van Dijk, kinderfysiotherapeut bij Vitas
Fysiotherapie. Samen met mijn collega werk ik op verschillende scholen
in de regio. Vanaf dit schooljaar zal ik op de vrijdag op de Prins Willem
Alexanderschool aanwezig zijn om kinderfysiotherapie te geven aan
kinderen die dat nodig hebben. Ik heb er veel zin!

Hoe werkt het?
Wanneer de juf/meester kinderfysiotherapie nodig vindt, zal u gevraagd
worden of de juf/meester uw contactgegevens aan mij mag doorgeven.
Ik neem dan contact met u op voor een intake met ouder en kind. De
behandelingen zullen onder schooltijd plaatsvinden.

Voor welke klachten kan mijn kind terecht bij de kinderfysiotherapeut?
Op school zal de kinderfysiotherapie voornamelijk gericht zijn op problemen in de grove en/of
fijne motoriek en de sensorische informatieverwerking, maar ook andere hulpvragen zijn
welkom. De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het behandelen van kinderen van 0-18
jaar. U kunt denken aan de volgende indicaties: hypermobiliteit, sportblessures, veel vallen,
angst bij bewegen, pijn bij schrijven, slecht leesbaar handschrift, moeite met de fijne motoriek
(knopen, kralen rijgen, knippen, veters strikken), moeite met de grove motoriek (lopen, rennen,
springen, klauteren en klimmen) en problemen met de sensorische informatieverwerking
(concentratie problemen, activatie problemen, hyperactiviteit).

Vergoeding vanuit de verzekering
Kinderen onder de 18 jaar hebben altijd 18 keer vanuit de basisverzekering zonder dat het
eigen risico aangesproken wordt. Soms is er een verwijzing nodig, u hoort dat bij de intake.

Als u vragen heeft met betrekking tot de
kinderfysiotherapie kunt u altijd mailen naar
n.vanmourik@vitas-fysiotherapie.nl of even bellen



met 0345-501618. Voor meer informatie over de praktijk kunt u terecht op onze website
www.vitas-fysiotherapie.nl

Wie weet tot ziens!

Nieuwsflits Basisburen
Elke twee weken komt er vanuit het bestuur een nieuwsflits uit met leuke weetjes over
onze scholen, maar ook onderwijsvernieuwingen worden besproken evenals de zaken
die de bestuurder bezighoud. Mocht u zich op deze nieuwsbrief willen abonneren, open
dan de link en geef aan dat u de nieuwsbrief wil ontvangen.

Flyer Nieuwsflits BasisBuren.pdf

https://drive.google.com/file/d/1c6GfnVK3UnTJ3iXq-q2Si0aEtfWQF3Bv/view?usp=drivesdk
http://www.vitas-fysiotherapie.nl/
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