Schooljaar 2016-2017, Wiswas nr 5, april 2017
Beste ouders/verzorgers,
Een nieuwsbrief vol afwisselende informatie. De school is volop in actie. Zowel binnen als buiten
de deur. Er zijn excursies, gastlessen en voorstellingen. In de groepen wordt hard gewerkt aan
de leerstof van deze periode. Groep 8 telt af naar de Eindcito en laat het woord musical al vallen.
Ook als directie kijken we wat er intern en extern gebeurt. Waar staan we als school. Waar willen
we met elkaar heen. Wat betekent dat voor volgend schooljaar. We houden u op de hoogte. We
wensen u een goede start van de lente en een mooie aanloop op de weg naar Pasen.
Kees Boer en Alice ter Haar
Kalender
maandag

03 april 2107

OPA 5

woensdag

05 april 2017

Schoolvoetbal dames groep 7 /8 12.45 - 17.00 uur

donderdag

06 april 2017

Schriftelijk verkeersexamen groep 8

vrijdag

07 april 2017

Kuvo groep 8: Brieven uit de oorlog

woensdag

12 april 2017

Schoolvoetbal heren groep 7 /8 12.45 - 17.00 uur

donderdag

13 april 2017

Paasviering en continurooster voor groep 1 t/m 8: Om 14.15 vrij

vrijdag

14 april 2017

Studiedag team, leerlingen vrij

maandag

17 april 2017

Tweede paasdag, allen vrij

dinsdag, wo,do

18,19,20 april

Citotoets groep 8

vrijdag

21april 2017

Brede school feest/Koningsspelendag. Om 14.15 uur vrij

maandag t/m
vrijdag

24 april 2017
05 mei 2017

Meivakantie

dinsdag

02 mei 2017

Spot theater festival op ons schoolplein en in school

vanaf maandag

08 mei 2017

Voorrondes voorleeswedstrijd in de groepen

vrijdag

12 mei 2017

Hoofdluiscontrole

dinsdag

16 mei 2017

MR vergadering

woensdag

17 mei 2017

Finale voorleeswedstrijd

donderdag

18 mei 2017

Sportdag groep 7 /8

vrijdag

19 mei 2017

Sportdag groep 5 en 6, oefenverkeersexamen gr 8

maandag

22 mei 2017

OPA 6 en Kuvo groep 5 Het kasteel

maandag

22 mei 2017

Afsluiting muzieklessen met optreden door gr 1 t/m 7, van 13.00
tot 14.00 uur en van 14.15 tot 15.15 uur

dinsdag

23 mei 2017

Ouderavond om 20.00 uur

donderdag t/m
vrijdag

25 mei 2017
26 mei 2017

Hemelvaartweekend

vrijdag

02 juni 2017

Pinkstergroet en maandopening

maandag
dinsdag

05 juni 2017
06 juni 2017

Alle kinderen zijn vrij (Pinksteren en studiedag team)

vrijdag

09 juni 2017

Praktisch verkeersexamen groep 8

donderdag

15 juni 2017

Spelletjesochtend groep 1 t/m 4

maandag

19 juni 2017

OR vergadering

dinsdag

20 juni 2017

MR vergadering

woensdag

21 juni 2017

Studiedag team, alle kinderen zijn vrij

vrijdag

23 juni 2017

Wiswas 6 komt uit

OPA a.s. maandag
A.s. maandag is de 5de oud papier actie. Spaart u weer mee en zet u het
papier weer in dozen klaar op de stoep? De oud papier acties brengen elke
keer ruim €300 op. Hiervoor kunnen we veel extra spel- en creatieve
materialen aanschaffen Alle chauffeurs en coördinatoren hartelijk dank voor
uw hulp!
Ouderavond 23 mei
Op dinsdagavond 23 mei organiseren we een ouderavond over het continurooster dat na de
zomervakantie ingaat. De kinderen hebben volgend schooljaar na de zomervakantie 5 dagen per
week les van 08.30 uur tot 14.00 uur. U kunt op de ouderavond terecht met al uw vragen. Ook
gaat na de meivakantie de nieuwe website de lucht in, waar we waarschijnlijk ook meer
informatie over kunnen geven.

Paasviering
Op donderdag 13 april vieren we de afsluiting van het 40 dagentijd project
met het Paasfeest, het feest van de opstanding en nieuw leven. Alle
kinderen komen dan met hun maatjes in de hal.
De lunch wordt op deze dag door de ouderraad op school verzorgd. De
kinderen van groep 5 t/m 8 nemen zelf een bord, beker en bestek mee
naar school om hun boterhammen te smeren. Om 14.15 uur zijn alle
kinderen vrij.
Brede Schoolfeest/Koningsspelen op 21 april
Het thema van deze feestdag is: Op avontuur in de natuur.
We beginnen met het Koningsontbijt in de eigen groepen, gevolgd door de flashmob op het
plein. Voor groep 1/ 2 en voor groep 3 t/m 5 is er een natuurspel- en doe circuit in en rond de
school van 9.30 tot 11.30 uur. De groepen 6 t/m 8 gaan om 9.30 uur op de fiets naar het
Brediusbos voor hun activiteiten, eten daar om 11.30 uur hun lunchpakketje op en fietsen om 12
uur door naar de sportvelden voor het middagprogramma.
‘s Middags gaan ook de groepen 3 t/m 5 met auto’s naar de Koningsspelen op de sportvelden.
We zoeken op deze dag veel ouderhulp om groepjes te begeleiden en de kinderen van gr 3 t/m 5
om 12 uur met auto’s naar de sportvelden te brengen. Om 13.45 uur gaan de groepen 3 t/m 8
weer terug naar school (per auto en fiets) om dag in eigen klas af te sluiten om 14.15 uur. Vanaf
vandaag kunt u zich opgeven op de intekenlijsten bij de lokalen. Houdt of neemt u deze dag
alvast vrij?
Materialen gevraagd!
Heeft u nog oude sierkussenslopen met reliëf (bobbeltjes, haartjes e.d.) kussenveertjes (dons) of
korreltjes uit een oud kussen, een wasmachine lekbak, stro, rijst, fijn zaagsel, een stukje tapijt,
vloerbedekking, kunstgras, knikkers, een oude badmat, natuurlijke materialen zoals kastanjes,
eikels, dennenappels, gedroogde bladeren of kunstbladeren, kunstbloemen, omgespoelde lege
sappakken (groot en klein), gekleurde doppen, piepschuim vulmateriaal, enz.? Wij zoeken deze
materialen voor diverse opdrachten en activiteiten op de brede schooldag. Wilt u de spulletjes
afgeven bij juf Nicole in groep ½ c ?
Spot jeugdtheaterfestival op 2 mei
In de meivakantie 2017 vindt voor de 3e keer het SPOT Jeugdtheaterfestival plaats
op diverse data in verschillende kernen van Woerden in en om (brede)scholen. Een
initiatief van Klooster & KUVO met als doel kinderen die niet op vakantie gaan, in de
wijk een laagdrempelige, leuke middag te bieden.
Op dinsdag 2 mei komt het SPOT Jeugdfestival naar de Willem Alexanderschool.
Met voorstellingen van Wijs! en Cirque Poubelle. Passend bij het thema
duurzaamheid zijn er veel DOE-activiteiten op het plein: bouwen met
bamboestokken, zelf papier scheppen, spelen in een recycle orkest, dansen in de
silent disco, een raket bouwen en nog veel meer. Het programma start om 12.00
uur. Graag tot ziens!
Muziekproject op 22 mei
Op maandag 22 mei wordt het muziekproject van de afgelopen 2 jaar afgesloten met een
muzikaal optreden voor alle kinderen en ouders. Dat zal ‘s middags in de grote gymzaal
plaatsvinden. De kinderen van groep 1/2a, 3/4b en groep 6 treden op van 13.00 tot 14.00 uur. De
kinderen van groep 1/2b, 1/2c, 3,4,5 en 7 van 14.15 tot 15.15 uur. Ouders zijn daarbij van harte
welkom in de grote gymzaal! U kunt genieten van zang en muziek op de
cajon, dwarsfluit, keyboard, gitaar, P-bone, cello en trombone.
We zijn blij te kunnen melden dat we opnieuw subsidie hebben gekregen
voor de komende 3 jaar. Dan zullen er weer zang- en muzieklessen
worden gegeven in de groepen 1 t/m 4. Voor de groepen 5 t/m 7 worden
er workshops met muziekinstrumenten en andere muzikale activiteiten
georganiseerd. We houden u op de hoogte!

Vakantierooster 2017-2018 ( onder voorbehoud)
Zomervakantie:
10 juli t/m 18 augustus 2017
Herfstvakantie:
16 oktober t/m 20 oktober 2017
Koeienmarkt:
25 oktober 2017
Kerstvakantie:
25 december 2017 t/m 5 januari 2018
Voorjaarsvakantie:
26 februari t/m 2 maart 2018
Pasen:
30 maart t/m 2 april 2018
Meivakantie:
27 april t/m 4 mei 2018
Hemelvaart:
10 mei t/m 11 mei 2018
Pinksteren:
21 mei 2018
Zomervakantie:
16 juli t/m 24 augustus 2018
Op dit moment onderzoeken wij de mogelijkheid om de meivakantie te verlengen met maandag
7, dinsdag 8 en woensdag 9 mei. Ook de studiedag(en) moeten nog worden vastgesteld.
Het schoolkamp is op 6, 7 en 8 september.
Het schoolreisje en kleuterfeest op vrijdag 15 september.
Nieuws van de TSO
Zoals u allen weet gaat de Willem Alexanderschool na de zomervakantie over op continurooster.
Dit houdt in dat de TSO ten einde loopt. Omdat wij dit einde na al die jaren TSO niet zomaar
voorbij willen laten gaan, hebben wij bedacht dat wij het leuk vinden om als afscheid met de
kinderen gezamenlijk wat lekkers te eten. Daarom willen wij op
woensdag 5 juli de kinderen trakteren op een patatje met 2
knakworstjes of broodjes knakworst. Deze lunch zal duren van 12.15
tot 13.00, de kinderen kunnen dan om 13.00 opgehaald worden.
Aanmelden kan tot 1 juni. Alle kinderen die in het schooljaar
2016-2017 5 keer gebruik gemaakt hebben(/zullen maken) zijn welkom,
mits op tijd ingeschreven.
Aanmelden kan via: willemalexander@kmnkindenco.nl of via
0618174441. In de aanmelding graag vermelden: naam kind(eren) en
groep(en), allergieën, en of uw kind van patat met knakworst of van
broodjes knakworst wil smullen.
Groetjes, het TSO Team!
Mobieltjes op school
Steeds vaker hebben kinderen mobiele telefoontjes bij zich. We begrijpen dat dit
soms ook nodig is om na schooltijd te kunnen bellen, vooral als uw kind ver
moet fietsen. Wel willen we u erop wijzen dat de mobieltjes onder schooltijd en
ook tijdens de TSO niet mogen worden gebruikt, behalve als de leerkracht daar
nadrukkelijk toestemming of opdracht voor geeft. De mobieltjes worden uitgezet
vanaf het moment dat de kinderen op het schoolplein zijn en mogen weer aan
worden gezet na schooltijd, buiten het hek. Bij overtreding wordt de mobiel in
beslag genomen en mag door de ouders worden opgehaald. Bij ongeoorloofd
gebruik (bijv. het maken van films of foto’s onder schooltijd) worden er
maatregelen genomen, die in ons schoolbeleid staan. U kunt dit beleid op school
inzien.
Invulling vacature Medezeggenschapsraad (MR)
Komend schooljaar (2017-2018) komt er, door het vertrek van Marjolein van Zuilen, een vacature
in de oudergeleding van de MR. We zijn blij te kunnen melden dat deze vacature wordt ingevuld
door Sylvia Bloemendaal. Zij heeft zich na de oproep in de Wiswas van afgelopen december als
enige kandidaat gesteld, daarmee is zij automatisch verkozen.
Simone Oostveen, voorzitter

Zendingsdoel
Elke maandag mogen de kinderen zendingsgeld meenemen en via de WISWAS willen we het
zendingsdoel van de WAS weer even onder de aandacht brengen. Als school sparen we dit jaar
voor twee specifieke projecten:
Eva, het zusje van Mees Otto (groep 3A) heeft het RETT syndroom, een zeldzame
ontwikkelingsstoornis. Er is veel geld nodig voor verder onderzoek naar dit syndroom. Een
gedeelte van ons gespaarde zendingsgeld willen we als school doneren aan dit goede doel. Voor
meer info zie de site van de RETT stichting http://www.rett.nl/
Yu-Hsi Ruijter (4B) vertrekt samen met haar ouders en haar broertje MouShuang (2b) naar
Thailand. Zij gaat het kindertehuis bezoeken waar zij tot haar adoptie heeft gewoond. Dit
kindertehuis heeft verschillende projecten waar geld voor nodig is. De donatie aan het
kindertehuis loopt via stichting Meiling. Yu- Hsi zal tijdens haar bezoek aan Thailand een
symbolische cheque overhandigen namens de kinderen van de Willem Alexanderschool. Van
deze bijzondere reis, waar zij op zoek gaat naar haar “roots”, zullen wij zeker meer te horen
krijgen. Mede namens Eva, Mees, Yu-Hsi en hun ouders willen wij u hartelijk danken voor uw
bijdrage voor deze bijzondere projecten.
Uitslag ouder vragenlijst
Op de ouderenquête was het responspercentage 38%, dat is
voldoende om enige waarde aan de uitslag te hechten.
De betekenis van de scores is als volgt:
tot 2,5 = onvoldoende,
2,5 tot 3 = zwak
3 tot 4 = voldoende tot uitstekend

Gestelde vraag
(1 = -- ; 2 = - ; 3 = + ; 4 = ++)

16-17

1

Vindt u dat de school op een juiste wijze omgaat met de christelijke
identiteit?

2

Hoe beoordeelt u de veiligheid van de kinderen in het gebouw en de
omgeving van de school?

2,83

3

Hoe waardeert u de wijze waarop wij algemene informatie verschaffen?

3.51

het

3.34

4

In welke mate bent u tevreden over de kwaliteit van
onderwijsaanbod op de school?
Met de kwaliteit van het onderwijsaanbod wordt o.a. bedoeld:
- Is de lesstof afgestemd op uw kind?
- Krijgt uw kind extra oefenstof als dat nodig is?
- Worden er goede methoden en materialen gebruikt?

5

Hoe waardeert u de informatie die u krijgt over de ontwikkelingen van
uw kind?
Met de informatie wordt o.a.
bedoeld:
- Geven de rapporten een goed beeld van de vorderingen van uw kind?
- Wordt u tijdig en juist geïnformeerd over ontwikkelingen op school?
- Informeert de leerkracht u tijdig en juist over de ontwikkeling van uw
kind?

3.25

6

Vindt u dat de directie gemakkelijk toegankelijk, herkenbaar en
aanspreekbaar is

3.22

3.33

7

In welke mate bent u tevreden over de kwaliteit van het personeel?
Met de kwaliteit van het personeel wordt o.a. bedoeld:
- Krijgt uw kind de aandacht die nodig is voor zijn/haar ontwikkeling?
- Gaat de leerkracht respectvol met uw kind om?

3.45

De gemaakte opmerkingen worden in een teamoverleg besproken en hebben onze aandacht.
Veel ouders hebben hun tevredenheid uitgesproken, maar vanzelfsprekend zijn er ook
aandachtspunten.
Het punt veiligheid en hygiëne blijkt niet vrij van zorgen. Binnen dit item scoort het onderdeel
veiligheid in het gebouw en in de omgeving wel een 3, maar de hygiëne (toiletten) een 2,65. Wel
kunnen we melden dat dit onze voortdurende aandacht heeft. Zo is er onlangs een
waterstofzuiger aangeschaft. Hiermee kunnen de vloeren in de wc’s grondiger met een bepaald
middel worden gereinigd. Daarnaast komt er binnenkort 2 dagen per week een vrijwilliger op
school, die allerhande werkzaamheden gaat verrichten, waaronder een extra toiletreiniging.
Uitslag leerlingvragenlijst.
De uitslag van de kindvragenlijst (gr 4 t/m 8) is niet helemaal te vergelijken met vorige jaren,
omdat er vragen aan toe zijn gevoegd die te maken hebben met veiligheid en pesten.
We zijn blij dat de percentages positieve beoordelingen heel hoog liggen. Bij de opmerkingen
door kinderen waren er vooral veel complimenten voor hun meester of juf. De opmerkingen of
tips hebben de leerkrachten van hun eigen groep bekeken en ter harte genomen.
De kinderen geven de school gemiddeld een cijfer van 8,8 op een schaal van 1 tot 10.
Onderstaande waarderingen zijn op een 4-puntsschaal. Een 4 is dus het hoogste.
Ik ga graag naar school.

3,2

Ik heb het naar mijn zin in de groep

3,6

Er zijn duidelijke regels over wat wel en niet mag

3,6

Ik vind dat de juf of meester voldoende optreedt, als de kinderen zich niet aan de
regels houden

3,6

Ik voel mij veilig op school

3,5

Ik vind dat er een goede sfeer is in de klas

3,3

Ik vind het spelen op het schoolplein leuk

3,6

Ik vind dat ik veel leer op deze school

3,7

De juf of meester legt goed uit

3,7

De juf of meester helpt mij als dat echt nodig is.

3,7

De juf of meester vertelt me wat ik goed of fout doe bij de opdrachten

3,5

Ik krijg genoeg werk, ook nadat ik klaar ben

3,6

Ik kan goed op mijn eigen niveau werken

3,6

De juf of meester helpt mij bij het oplossen van ruzies

3,3

Bij onderstaande vragen geldt een omgekeerde beoordeling: nooit = 1 en vaak = 4. Een hoge score
is dus positief en betekent dat het niet of weinig gebeurt.
De afgelopen tijd ben ik gepest

3,6

De afgelopen tijd ben ik uitgescholden of bedreigd

3,7

De afgelopen tijd was ik bang voor bepaalde jongens of meisjes op school

3,7

De afgelopen tijd had ik last van schoppen slaan of andere handtastelijkheden

3,8

De afgelopen tijd ben ik gepest op internet, sms of whats app

3,9

Vacature lid Raad van Toezicht
SPCO Groene Hart is op zoek naar een nieuw lid voor haar Raad van Toezicht (RvT). Graag
nodigen wij u uit als ouder/verzorger om te solliciteren.
Rol RvT
De RvT heeft een adviserende en signalerende taak richting het College van Bestuur (CvB).
Daarnaast moet de RvT de besluiten van het CvB rondom meerjarige beleidskaders, de jaarlijkse
begroting en de jaarrekening goedkeuren.
Profiel
Van een lid van de RvT wordt verwacht dat deze een brede maatschappelijke oriëntatie heeft,
ook buiten de SPCO-organisatie. SPCO Groene Hart is een protestants-christelijke organisatie.
Een lid van de RvT is in staat te functioneren als klankbord voor het CvB en heeft affiniteit met de
onderwijssector. De beschikbaarheid voor nieuwe RvT-leden is minimaal 4 jaar. Dat betekent dat
een ouder-lid een kind moet hebben die in groep 4 of lager zit van een SPCO-school. Een
uitgebreide profielschets vindt u op www.spco.nl
Procedure
Bent u geïnteresseerd in de functie van lid van de Raad van Toezicht? Stuur dan uw motivatie en
CV uiterlijk 20 april 2017 naar info@spco.nl
De gesprekken staan gepland op 15 mei 2017 en mogelijk 16 mei en vinden plaats op het
bestuursbureau van SPCO Groene Hart, Leidsestraatweg 147, 3443 BT, Woerden.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. Lucien Harthoorn (vice-voorzitter van de
RvT), telefoon 06 31 90 47 51 of bezoek onze website www.spco.nl
RABO fietstocht 10 juni
Doet u mee met uw kind(eren)? Binnenkort
ontvangt u meer informatie over de route en
aanmeldpunten. Voor iedereen die de tocht
heeft uitgereden, schenkt de bank 10 euro (12
km), 20 euro (30 km) en 30 euro (100 km) aan de
school, tot een maximum van 1.500 euro.
Onze school meldt zich dit jaar voor het eerst
aan. Indien u meefietst met deze fietstocht,
geheel zelfstandig met of zonder uw kinderen,
kunt u leuk bedrag voor onze school bijeen
trappen. We kunnen dan wellicht nog meer
buitenspeelmateriaal voor de kleuters en materiaal voor creatieve activiteiten aanschaffen. Ook
meer eigen muziekinstrumentjes staan op onze verlanglijstje.

Bijbelrooster

Week 14: 3 t/m 7 april 2017
De Farizeeër en de tollenaar, Lucas 18:9-14
Intocht in Jeruzalem, Lucas 19:28-44
Tempelreiniging, Lucas 19:45-48

Week 21: 22 t/m 26 mei 2017
De toren van Babel, Genesis 11:1-9
Jezus gaat naar de hemel, Handelingen
1:1-11

Week 15: 10 t/m 14 april 2017
Judas verraadt Jezus, Lucas 22:1-23
Petrus zegt dat hij Jezus niet kent, Lucas
22:47-62
Jezus wordt gekruisigd, Lucas 23

Week 22: 29 mei t/m 2 juni 2017
De heilige Geest komt, Hand. 2:1-13
De eerste gemeente, Hand. 2:41-47
De genezing van een verlamde, Hand.
3:1-10

Week 16: 17 t/m 21 april 2017
De Emmaüsgangers, Lucas 24:13-35
Jezus verschijnt aan de leerlingen, Lucas
24:36-49

Week 23: 5 t/m 9 juni 2017
Petrus en Johannes worden gearresteerd,
Handelingen 4:1-22
Het leven van de gemeente, Hand.
4:32-37
De gevangenis is leeg, Hand.5:17-26

Week 17 en 18: 24 april t/m 5 mei 2017
VAKANTIE
Week 19: 8 t/m 12 mei 2017
God maakt de hemel en de aarde, Genesis
1:1-25
God maakt de mensen, Genesis 1:26-2:3
Het paradijs, Genesis 2:8-25
Adam en Eva doen wat niet mag, Genesis 3
Noach moet een ark maken, Genesis 6:9-22
In de ark, Genesis 7:1-24
Week 20: 15 t/m 19 mei 2017
Een duif met een takje, Genesis 8:1-14
Uit de ark, Genesis 8:15-9:7
God sluit een verbond met Noach, Genesis
9:8-17

Week 24: 12 t/m 16 juni 2017
De apostelen gaan door, Hand. 5:27-42
Filippus en de Ethiopiër, Hand. 8:26-40
Saulus wordt geroepen, Hand. 9:1-9
Week 25: 19 t/m 23 juni 2017
Eneas wordt beter, Handelingen 9:32-35
Tabita wordt beter, Handelingen 9:36-43
Petrus wordt bevrijd door een engel,
Handelingen 12:1-19

