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Agenda:
Dag(en)
Maandag t/m
donderdag
Vrijdag

Datum
29 maart t/m
1 april
2 april

Omschrijving
Contactmiddagen

Maandag

5 april

Iedereen vrij wegens Tweede Paasdag

Iedereen vrij wegens Goede Vrijdag

Schoolnieuws:
Beste ouders,
In de nieuwsbrief van deze maand kunnen de leerkrachten gelukkig weer
schrijven over fysiek onderwijs op school. De afgelopen vier weken zijn de
meeste kinderen weer op school geweest en hebben de leerkrachten de
rapporten meegegeven en zijn daarna de cito-toetsen afgenomen.
Het lijkt net als gewoon, maar dat het een bijzondere tijd is staat vast.
Regelmatig zijn er leerlingen thuis vanwege verkoudheidsklachten volgens de
nieuwe maatregelen waar we ons aan zullen moeten houden. De leerkrachten
doen hun best om iedereen die hierdoor iets heeft gemist, het op een ander
moment te laten inhalen. Een ware puzzel om toch het onderwijs door te laten
gaan.
Groot compliment voor het team dat iedere dag weer klaarstaat voor de kinderen
met alle risico's van dien met kans op besmetting. Het gaat tot dusver nog goed
met de gezondheid dus laten we dat vooral zo volhouden. Ik wens iedereen
alvast een goede Pasen toe en laat de lente maar beginnen!
Met vriendelijke groet,
René Martens
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Hoe gaat het nu met juf Joke, juf Marloes, juf Ankie en meester Eric?
Met juf Joke gaat het goed. Ze is goed op weg om steeds vaker op school te zijn
en met de kinderen van groep 8 te werken. Daarnaast zet zij zich in voor de
school op het gebied van onderwijskwaliteit. Zij zal ook op woensdagen en
vrijdagen regelmatig voor de groep staan waardoor juf Mela weer haar normale
aantal werkdagen op school kan zijn. Voorlopig blijven we nog zo opbouwen.
Ook juf Marloes is aan het terugkomen. Zij werkt nu 2 dagen in de week een
aantal uren in de ochtend en dat gaat goed. Ook zij zal zich steeds vaker in de
groep laten zien en lessen verzorgen.
Juf Ankie houdt zich voornamelijk bezig met de Taaltoppers. Dat is de taalklas op
de woensdagmiddag. Verder zal juf Ankie niet meer worden ingezet voor de
groep.
Meester Eric is zijn werkdagen aan het opbouwen op de KJS. Daar is hij steeds
vaker en langer te zien. Af en toe komt hij nog even bij ons langs om even te
kletsen en op de hoogte te blijven. Omdat meester Hans zijn taken op de PWA
voorlopig heeft overgenomen vindt het re-integreren in eerste instantie op de
KJS plaats en op termijn zal hij langzaamaan zijn werkzaamheden bij ons ook
weer oppakken.
Wij wensen alle vier een voorspoedige herstelperiode toe de komende maanden.

Studiedag verplaatst naar 25 mei
De studiedag van dinsdag 9 februari is verplaatst naar dinsdag 25 mei. Zet u
het alvast in uw agenda!

Nieuws uit de groepen:
Groepen 1/2: juf Marieke, meester Omar, juf Wendy en juf Eveline
Maandag starten we met het thema 'Lente'! Pompom wil graag met de kinderen
een tuintje in de klas. We gaan verschillende zaadjes zaaien en ontdekken wat
daarmee gebeurt. Pompom plant een ei in de hoop dat het een eierboom
wordt!?! We leren ook hoe de letter d klinkt, eruitziet en hoe de letter voelt.
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Groep 3 / 5: juf Floor, juf Laura en juf Maud
Wat fijn dat er een paar kinderen in groep 5 geslaagd zijn voor het tafeldiploma.
GEFELICITEERD! Voor woensdag 31 maart staat er een herkansing voor de
kinderen die de toets nog niet gedaan hebben of nog niet gehaald hebben.
Succes met oefenen!
Dinsdag waren we met zo weinig kinderen in de
klas dat we de middag hebben doorgebracht in de
Houtkamp. Daar vonden we stenen van kei-tof.
Deze liggen verstopt in Leiderdorp en worden na
het vinden weer verstopt door de vinder. Ook wij
hebben dat gedaan. Superleuk om zo met elkaar
bezig te zijn in de buitenlucht. Het was een
geslaagde middag.
Groep 4: juf Renske en juf Freke
In groep 4 zijn begonnen met de spreekbeurten. Super
spannend, maar vooral voor iedereen leerzaam. We hebben al
zulke leuke onderwerpen gehad en gelukkig komen er nog
meer aan. Wij zijn heel benieuwd!
Tijdens de grote pauze wordt er in klas niet
alleen lekker gegeten en gedronken, maar
lezen de juffen ook voor. Momenteel lezen
we uit het boek ‘In een land hier ver
vandaag…’ Stiekem leren de kinderen
tijdens de lunch meer over wat zich in de
wereld heeft afgespeeld.
Ook in groep 4 is de lente volle bak begonnen en zijn we zelfs al met Pasen
bezig. Dit doen we natuurlijk op een kunstzinnige manier. De kinderen hebben
geleerd over warme en koude kleuren en stapsgewijs netjes te vouwen. Deze
kunst fleurt de klas lekker op! Voor jullie de foto’s om met ons mee te genieten!

Groep 6: juf Stephanie en juf Mascha
Altijd wordt er hard en goed gewerkt door de kinderen van groep 6. Ze leren veel
nieuwe dingen en dat doen ze goed. Zo gaan de rekenlessen van de laatste week
over het metriek stelsel (km-hm-dam-m etc), verhoudingen (als 3 staat tot 12
dan staat 1 tot 4) en de rekenregels (wat tussen haakjes staat eerst uitrekenen).
Via basispoort/getal en ruimte junior kunnen zij thuis ook oefenen.
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Afgelopen weken hebben we alle cito M6 toetsen afgenomen. Uw zoon/dochter
heeft de groei-grafieken mee naar huis. Volgende week tijdens de
oudergesprekken bespreken wij dit met elkaar.
Op vrijdag 23 april starten we met de Schooltuinen!
Inmiddels hebben 4 ouders zich aangemeld voor
begeleiding. Heel erg fijn maar ik heb er eigenlijk echt
nog wat meer nodig om de taken goed te kunnen
verdelen. Ik hoor het heel graag als u op vrijdagmiddag
mee kunt fietsen richting de Bloemerd met ons. Dank!
Groep 7: meester Frank

Klik hier voor de link naar het Leiderdorps Weekblad!

Wethouder Willem Joosten en raadslid Marlies van Beek in groep 7 van de Prins
Willem-Alexanderschool
(Foto: PR)

Lesje democratie voor basisschoolleerlingen
di 9 mrt 2021, 10:49

De leerlingen van de groepen 7 en 8 van
de Prins Willem-Alexanderschool in
Leiderdorp kregen maandag 8 maart een
interactieve les van wethouder Willem
Joosten (VVD), fractievoorzitter Jeroen
Hendriks van D66 Leiderdorp en
GroenLinks raadsleden Marlies van Beek
en Jeannette Hofman. De les was in het
kader van de Week van de Democratie.
De leerlingen van groep 7 kregen in eerste
instantie een heldere uitleg door de wethouder
zelf over de samenstelling van het college van
burgemeester en wethouders, de raad en de
politieke partijen in Leiderdorp. Vervolgens
werd er aan de hand van stellingen in kleine
groepjes gediscussieerd over hoe het beste een budget zou kunnen worden verdeeld over zeven onderwerpen die
voor Leiderdorp belangrijk zijn: zorg voor elkaar, goede scholen, sporten, veiligheid, goed wonen, natuur en
lekkerspelen/vrije tijd. De toebedeelde budgetten liepen uiteen, maar uiteindelijk werd door de leerlingen van
groep 7 de natuur in Leiderdorp hoog gewaardeerd met het meeste geld.
In de middag was groep 8 aan de beurt waarbij opnieuw dezelfde stellingen ter discussie kwamen. Groep 8
bedeelde duidelijk meer aan zorg voor elkaar en goed wonen.
De aanwezigheid van de wethouder en raadsleden werd zeer op prijs gesteld en de leerlingen van groep 7 en 8
zijn hiermee in het kader van burgerschap een stukje meer bekend geraakt met de politiek en het democratisch
proces in Leiderdorp.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

We zijn ook creatief bezig geweest! We hebben een ei beschilderd en we schilderen een boom waar bloesem op
te zien is.
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Groep 8: juf Joke, juf Freke, juf Mela
Vorige week was de week van de democratie. We hebben hier aandacht aan
besteed middels een gastles van een beleidsmedewerker en twee wethouders
van de gemeente Leiderdorp. Ook hebben we op binnenhof.online een virtuele
tour gevolgd. Naar aanleiding daarvan moesten de leerlingen vragen
beantwoorden. Natuurlijk hebben we de Tweede kamerverkiezingen gevolgd.
Ieder vrij moment in groep 8, voor de lessen
beginnen, tijdens de lunch, zitten de
leerlingen te schaken. Waar zo'n ‘hype’
ineens vandaan komt, is niet altijd te
verklaren. Maar misschien heeft de
Netflixserie ‘The Queen’s Gambit’ hier iets
mee te maken? Ook bij Nieuwsbegrip
(begrijpend lezen) hebben we aandacht aan
besteed aan schaken. Erg leuk om te zien
hoe de leerlingen hiermee aan de gang zijn:
ze geven elkaar aanwijzingen en tips,
spelletjes duren soms enkele dagen.

Taaltoppers
Bij de Taaltoppers doen we veel taal en begrippen op door dingen te doen en te
ervaren. We hebben nu met beide groepjes een moestuin bezocht in het
Matilopark in Leiden, waar we radijsjes en pluksla hebben gezaaid. Ook hebben
we gesproken over de Romeinen, die daar in de Romeinse tijd hun legerkampen
hadden. “Juf, we hebben nu natuur én geschiedenis".

Verder zijn we nog bezig met ons project Smaak en verpakking. Volgende week
woensdag gaan we naar het MEC voor ons verpakkingslaboratorium. En de week
erop gaan we in de groep een onderzoekslaboratorium doen: d.m.v. proefjes
onderzoeken we belangrijke bouwstoffen in onze voeding. En natuurlijk blijven
we lezen, woordenspelletjes doen en teksten schrijven. Ze doen het hartstikke
goed deze Taaltoppers!
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Wij feliciteren onze jarigen:
MAART
27 Farhan – groep 4
30 Ayoub - groep 1/2A
APRIL
9 Kerem - groep 7
9 Askin - groep 3
10 Brynja - groep 5
16 Merel – groep 1/2A
16 Eren - groep 5
18 Simay - groep 1/2B
20 Tarah – groep 8
23 Kyandro - groep 7
23 Houdaifa - groep 8

Ingekomen post:
Vanuit de organisatie Stad van Geheimen wordt er op 4 april een Paashazenjacht
georganiseerd met levensechte paashazen verstopt in de stad. Deelnemers
krijgen een routebeschrijving mee en winnen een leuke paasprijs!
De leerlingen en ouders van de PWA krijgen 10% korting.
De kortingscode is PWA10.
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