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Agenda

Jarigen
19-01

Brían Pastoor

gr.3/4

Week 5

19-01

Levi Rietman

gr.3/4

20-01

Noa Gobius du Sart

gr.5/6

24-01

Famke pierik

gr.2

24-01

Christa van Zijtveld

gr.1

27-01

Sanne Haasjes

gr.2

28-01

Meike Aalbers

gr.7/8

05-02

Naemi Buit

gr.3/4

06-02

Juf Henrike

11-02

Jaylin Raamsteeboers gr.3/4

12-02

Femke van herk

07-02

Studiemiddag PBS; kinderen vrij

Week 6
Ouder(en kind)gesprekken
13-02

Nieuw infoblad

Welkom
Komende weken verwelkomen wij Féline Verhoek
en Manuel Korenberg. We hopen dat jullie een
mooie, goede en leerzame tijd bij ons op school
zullen hebben!

gr.3/4

Jarigen: (alvast) van harte gefeliciteerd
en een gezellige dag toegewenst.

Het verkeer

Op dit moment zitten we midden in de donkere maanden, met vaak wat slechter weer. We zijn
dan ook heel blij dat we juist in deze fase van het schooljaar weer een paar nieuwe brigadiers
mochten begroeten. Heel fijn! Nu zijn we weer op volle sterkte en kunnen alle kinderen veilig
uit school oversteken aan de Prinses Marijkestraat. Allemaal bedankt voor jullie inzet!
Door de nieuwe inrichting en bestrating van de wegen vorig jaar is de voorrangssituatie aan
de Karel Doormanstraat/Prinses Marijkestraat gewijzigd. Hierdoor ontstaan er soms
onduidelijke verkeerssituaties. Wie heeft er nu voorrang? De gemeente Zwartewaterland heeft
een flyer hierover gemaakt. Deze treft u als bijlage bij dit infoblad. Neem er alstublieft kennis
van!
Verder zijn wij op korte termijn op zoek naar een nieuwe verkeersouder. Na 9 jaar gaat
Annemarie de Jong ermee stoppen. Wat zijn zoal de taken van de verkeersouder? Alle
verkeersouders van de gemeente Zwartewaterland komen twee keer per jaar bij elkaar om
zaken af te stemmen met elkaar en met de gemeente. Verder zorgt de verkeersouder dat het
verkeersexamen wordt afgenomen in groep 7. Ook kan de verkeersouder acties organiseren
rond thema’s als ‘fietsverlichting’, ‘veilig naar school’ etc.
Doorgaans kost het niet veel tijd. Het is een leuk, afwisselend taakje wat je voor het grootste
deel op je eigen tijdstip kunt plannen en doen. Het afnemen van het verkeersexamen zorgt
ervoor dat je een keer per jaar echt aan het werk bent met de kinderen in groep 7. Altijd heel
leuk om te doen.
Het organiseren van de activiteiten worden begeleid door Veilig Verkeer Nederland, afdeling
Zwartewaterland of de gemeente Zwartewaterland.
Lijkt het je leuk om betrokken te zijn bij dit stukje werk op de PWA? Geef dat dan door aan
Mariska of Annemarie. Wil je er meer over weten? Neem dan ook even contact op.
Met een hartelijke groet,
Mariska Gobius du Sart en Annemarie de Jong

Aanmelding nieuwe leerlingen
Voor ons is het belangrijk om eind januari te weten hoeveel kinderen er het komende
schooljaar gaan instromen i.v.m. de planning en klassenverdeling. Het betreft kinderen die tot
en met 1 oktober 2020 vier jaar hopen te worden. Inschrijfformulieren kunnen op school
afgehaald worden bij meester Hilbert. Kent u families uit uw omgeving met kinderen in deze
leeftijd, dan kunt u ze hier ook op wijzen.

Oud papier
Hieronder vindt u een overzicht van het ophalen van het oud papier. Er zijn nog twee open plekke n. Wie
voelt zich geroepen om dit op te vullen?

Datum:

Naam:

Plaats

Zaterdag 5 januari 2019

Edwin Slootweg 06-30774337
Henk ten Klooster 4771129

Afzetcontainer

Woensdag 16 januari 2019

Aat Pierik 4772715
Steven Rietman 4772221

Oude Kern

Woensdag 13 februari 2019

OPEN
Jos Zomer 4774995

Oude Kern

Woensdag 13 maart 2019

Fam. Muurling
Alex van der Linde 06-20841223

Oude Kern

Zaterdag 6 april 2019

William Zielman 06-10954538
Jan Rene Hofstede 4774809

Afzetcontainer

Woensdag 10 april 2019

Reinold Bergman
Oude Kern
William van Wijngaarden 06-23005899

Woensdag 8 mei 2019

Bart van der Stege 06-21507268
Theo Hartman (middag) 06-12191634

Oude Kern

Woensdag 5 juni 2019

Bart Korterink 06-30417748
OPEN

Oude Kern

Woensdag 3 juli 2019

Gijsbert Westrik 06-42239466
Jan van der Poel

Oude Kern

Zaterdag 2 november 2019

John Seinen 06-14696633
Henri Buit 06-41843683

Afzetcontainer

Ter info:


In de linker kolom zie u op welke datum u aan de beurt bent en rechts in welke wijk u
loopt.



De wijken en de zaterdagen zijn verdeeld in tweeën. Het is de bedoeling dat u elkaar
aflost. Daarom is het verstandig om met uw collega papierouder het mobiele nummer
uit te wisselen. Zo kunt u op woensdag in samenspraak met de chauffeur van de
papierauto de andere ouder bellen, bijv. als uw tijd erop zit of omdat het goed uit komt
met de pauze van de chauffeur. Wees collegiaal naar elkaar.



De opstapplaats voor de oude kern is Bushalte Bodewes (1 e staat om 8.00 uur daar klaar
en wordt opgepikt door de chauffeur, 2 e van de lijst start hier rond 12.00 uur). De
afzetcontainer staat op de grindwal. De container is open wanneer u komt. De 1 e
persoon op de lijst start hier om 8.00-10.00 uur. De 2e persoon wisselt de eerste af om
10.00 en stopt om 12.00 uur.



Als u onverhoopt op de geplande datum niet kunt, wil je dan zelf ruilen met iemand
van de lijst. Zijn er problemen, dan kun je contact opnemen met Janneke Slootweg. 0384770730.

Jaarverslag MR CBS Prins Willem Alexander 2018
Voor u ligt het jaarverslag van het jaar 2018. Het afgelopen jaar hebben we als MR vijf keer
vergaderd. In dit jaarverslag beschrijft de MR in hoofdlijnen waar zij zich in het afgelopen
schooljaar mee bezig heeft gehouden.

Wat doet de MR?
Een MR bestaat uit een afvaardiging van het onderwijzend personeel en een afvaardiging van
de ouders. De MR overlegt met de directie van de school over belangrijke schoolzaken, zoals
bijvoorbeeld het formatieplan, nieuwe beleidsvoornemens, verbeteringen en vernieuwingen in
het onderwijs, het jaarrooster en de TSO. De wet schrijft precies voor op welke gebieden de
directie van een school de MR om advies en instemming moet vragen. In het geval van advies
mag de MR alleen haar mening geven, instemming betekent dat een voorgenomen besluit van
de directie pas uitgevoerd mag worden ná instemming van de MR. De directie heeft
instemming van de MR nodig op een aantal dingen, zoals bijvoorbeeld het schoolplan, het
formatieplan, de vrijwillige ouderbijdrage en de schoolgids. Naast deze bevoegdheden van de
MR, is zij ook een klankbord voor de directie en een kanaal voor ouders met vragen of
opmerkingen.

Bezetting MR
Het team wordt vertegenwoordigd door Debora Schreuder en Ruth Sentamu. De oudergeleding
bestaat uit Steven Rietman (voorzitter) en Geesje de Leeuw (secretaresse). In het jaar 2018
heeft André Booij afscheid genomen als voorzitter van de MR. Steven Rietman werd gekozen
als nieuw MR-lid. Hij heeft het voorzitterschap van André overgenomen.
De directie maakt geen onderdeel uit van de MR, maar neemt wel deel aan de vergaderingen.
Zo houden we de lijnen kort.

Stukken ter advise/instemming
De volgende stukken zijn in 2018 ter advies of instemming getekend:
* Vakantierooster 2019
* Formatie en groepsindeling schooljaar 2018/2019
* Schoolgids
* Schooljaarplan

PBS
In het afgelopen schooljaar is een start gemaakt met de invoering van PBS.(Positive Behavior
Support) Dit is een doelmatige, schoolbrede aanpak die zich richt op het versterken van
gewenst gedrag en op het voorkomen van probleemgedrag. Het doel is het creëren van een
positieve, sociale omgeving, die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. Het team
volgt een scholing, Verder werd er een ouderavond georganiseerd. Ook de leerlingen worden
bij dit traject betrokken. Tijdens de MR-vergaderingen werden we geïnformeerd over het
verloop van het traject.

Kleuterplein
Tijdens de zomervakantie is het kleuterplein vernieuwd. De speeltoestellen zijn vervangen en
het plein is op verschillende punten aangepast. Een gedeelte van de speeltoestellen is
gefinancierd uit de ‘Vrienden van de PWAS’ rekening. Een mooie besteding van het geld wat
opgehaald is met o.a. oud papier! Het andere gedeelte is betaald door de VCPO.

TSO/oud papier
In elke vergadering staan we een moment stil bij het verloop van TSO en oud papier. Wat
betreft het oud papier mogen we concluderen dat we het rooster elke keer weer hebben
kunnen vullen. Hartelijk dank aan iedereen die zich hiervoor ingezet heeft. Dit levert onze
school een mooi extra bedrag op, wat weer ten goede komt aan onze kinderen.

Diverse onderwerpen
Gaandeweg het jaar zijn diverse onderwerpen besproken, deze zijn terug te lezen in de
notulen. De notulen zijn te vinden in de documentenbak naast de hoofingang van de school.
Denk hierbij aan de invulling van het schoolkamp, identiteit, GMR zaken, vacatures etc.

Vooruitblik 2019
Naast de vaste onderwerpen die jaarlijks terugkomen in de MR zal komend schooljaar
specifiek aandacht besteed worden aan de volgende zaken:
* Andere schooltijden: In 2017 is uitgebreid aandacht geweest voor het onderwerp ‘andere
schooltijden’. Er is destijds een informatieavond gehouden en er zijn enquêtes afgenomen
onder personeel en ouders. De resultaten zijn besproken in een werkgroep. We hebben toen
afgesproken dat de huidige schooltijden worden gehandhaafd. In D.V. september 2019 zullen
de ouders en het team opnieuw naar hun mening gevraagd worden.
* Ook zullen we de invoering van PBS blijven volgen.
* En verder is de identiteit van de school een regelmatig terugkerend thema.

Ten slotte
Heeft u nog vragen? Voor een toelichting kunt u terecht bij ondergetekenden. Ook is het
mogelijk om contact te leggen via mr@pwas.nl
Namens de MR-oudergeleding,
Steven Rietman en Geesje de Leeuw

AGV
We hebben nog niet alle toestemmingsformulieren binnen over het gebruik van de
persoonsgegevens van de kinderen, zoals het plaatsen van foto’s op de website. Wilt u dit zo
snel mogelijk inleveren bij de leerkracht van uw kind, zodat we de lijst compleet kunnen
maken?
Mocht het zo zijn dat er een foto op onze website staat van uw kind, terwijl u aangegeven
hebt dit niet te willen, vragen we u dit te melden op school, zodat wij deze foto kunnen
verwijderen. Het blijft mensenwerk…
En tenslotte: als u als ouder foto’s maakt van activiteiten op school vragen we u deze niet te
publiceren op sociale media.

Nieuws uit de groepen

Groep 5/6

Met taal hebben wij het gehad over open vragen en gesloten vragen. De kinderen mochten een
interview maken met open vragen.

Groep 7/8

