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Lentekriebels
De Week van de Lentekriebels (16 t/m 20 maart 2020) is een projectweek die elk jaar wordt
georganiseerd rond het begin van de lente. In die week worden in groep 1 t/m 8 lessen over
relationele en seksuele vorming gegeven. Kinderen
op de basisschoolleeftijd hebben vragen op het
gebied van relaties en seksualiteit. Ze hebben recht
op juiste informatie, op een manier die past bij de
leeftijd. Met relationele en seksuele vorming leren
kinderen niet alleen over veranderingen in de
puberteit en hoe baby’s gemaakt worden; het gaat
ook over respectvolle omgang met elkaar, een
positief zelfbeeld, weerbaarheid, verliefdheid en
verschillende relatievormen.
Nieuws uit de MR
Woensdag 12 februari heeft de MR weer vergaderd. We hebben kennisgemaakt met de
nieuwe directeur, meester Ronaut. We zijn erg blij dat de directie weer compleet is.
In januari heeft Iris Verbrugge de basiscursus MR gevolgd, we hebben weer wat tips
gekregen die we goed kunnen inzetten binnen onze MR.
Voor volgend schooljaar komt er weer een plekje vrij voor een ouder in de MR, denk er
alvast eens over na, of het iets voor u is! Op de site van school vindt u de notulen, dan kunt u
lezen welke zaken we zoal bespreken en natuurlijk kunt u altijd iemand van de MR
aanspreken! Mocht u informatie willen, dat kan ook via MR@cbspwvo.nl.
Tevredenheidsmeting
In februari 2020 hebben wij een vragenlijst uitgezet om van u als ouder te horen hoe
tevreden u bent met de PWvO, maar ook de leerlingen van de groepen 7 en 8 hebben een
vragenlijst ingevuld. We zetten de ouder- en leerlingtevredenheidslijst uit om als school te
bepalen wat een goed startpunt kan zijn voor verbeterpunten en daarmee het verbeteren
van de onderwijskwaliteit. Mooi om te zien dat u als ouder tot een gemiddeld cijfer van een
8,5 komt bij de vraag ‘In hoeverre gaat uw kind met plezier naar school?’ en dat de
leerlingen een waardering van een 9,1 geven bij de vraag ‘Ben je tevreden over de uitleg van
je juf of meester?’ Op https://scholenopdekaart.nl/Basisscholen/5901/Prins-Willem-vanOranjeschool ziet u alle resultaten van de vragen. Bedankt voor het invullen!
Inzamelingsactie Bag2school
Bag2School is een internationaal bedrijf met een groene kijk op de maatschappij. Zij
verzamelen kleding van scholen in Nederland en keren per kilo €0,30 uit aan de school (wat
wij besteden aan materialen voor de leerlingen). Bag2School zorgt ervoor dat de
ingezamelde kleding op de juiste plek terecht komt. 80% van de kleding wordt als kleding
hergebruikt en de overige 20% gaat naar de recyclingindustrie voor de productie van
bedden, sokken, dekens en schoonmaaktextiel. Dinsdag 31 maart is er weer een
inzamelingsmoment. U kunt van 8:15 tot 9:00 uur de zak(ken) afgeven bij de hoofdingang en
kans maken op een intertoys bon van 10 euro!

Meubilair af te halen
Er zijn nog een aantal lokalen met oud meubilair. Begin april zal al het oude meubilair
vernieuwd worden. Het gaat om leerlingensets van de groepen 3 t/m 7. Mocht u interesse
hebben, dan mag u een mail sturen naar m.hamelink@cbspwvo.nl om kenbaar te maken
waar u interesse in heeft. Ik zal u vrijdag 27 maart een mail sturen wanneer u het meubilair
mag afhalen.
Wat hebben wij gedaan op de studiedag van 4 maart?
Afgelopen woensdag hebben de juffen en meester weer een studiedag gehad. De ochtend
zijn we met z’n allen aan de slag gegaan rondom een doelenmuur in de klas. Waarom een
doelenmuur in de klas? Door deze ‘muur’ te creëren willen wij kinderen eigenaar maken van
hun leren door ze inzicht te geven in hun leerdoel(len). We willen de kinderen nog meer
motiveren door ze stapje voor stapje te laten zien hoe ze vooruit gaan (individueel en/of per
groep).
In de middag hebben wij gesproken over werkdruk, zijn de juffen van groep 1 en 2 verder
aan de slag gegaan met de methode onderbouwd en zijn de juffen van de groepen 3 t/m 8 in
kleine groepjes gaan kijken op andere scholen hoe zij groep doorbrekend werken inzetten.
Wandelen voor water
Een gebrek aan drinkwater, slechte riolering en overal afval. Wonen in een sloppenwijk is
slecht voor je gezondheid. Ziekten veroorzaakt door vervuild water zijn nog altijd één van de
belangrijkste doodsoorzaken onder de vijf jaar! Wandelen voor water vernieuwt
waterpunten, legt riolering aan en geeft bewoners en kinderen voorlichting over hygiëne.
Om hier aandacht voor te vragen gaan de leerlingen uit de groepen 7 en 8 ‘wandelen voor
water’. Maandag 9 maart zal er een gastles gegeven worden en donderdag 26 maart gaan de
groepen 7 en 8 wandelen. Tussen de gastles en de wandeling krijgen de leerlingen de kans
om geld op te halen voor het project waar wij voor wandelen. Op http://stichtingchikondi.nl/
is meer te lezen over het project waar wij voor wandelen.
Creatief project ‘een reis door de tijd’.
Ieder jaar werken we als school een aantal weken aan een creatief project. Maandag 2 maart
is de opening geweest van deze creatieve weken. Het thema dit jaar is ‘Een reis door de tijd’.
De groepen 1 t/m 4 mochten naar een geweldige voorstelling kijken en in de overige
groepen hebben ze een themafilm(pje) gekeken.
De komende periode zal er per groep gewerkt worden rondom een periode op de tijdlijn.
Verschillende groepen hebben dezelfde periode gekregen zodat er groep doorbrekend
gewerkt kan worden. Aan het eind van het project willen we vol trots laten zien wat er
allemaal gedaan/gemaakt is. We nodigen u daarom van harte uit om een kijkje te nemen in
de groep(en) van uw kind(eren). Dinsdagmiddag 7 april van 15:45 tot 17:30 uur bent u van
harte welkom!

De voorstelling ging over een tijdmachine. Juf Linda, juf Carine en meester Sjaak waren erg
dapper, want zij durfden het aan om in de tijdmachine te stappen en kwamen in de
Middeleeuwen terecht. De minstreel (juf Petra) vertelde toen het verhaal over Ridder Jan,
die sterk en stoer was. Ridder Jan dacht dat Narren en Jonkvrouwen geen ridder konden
worden, maar tijdens een spannend riddertoernooi lieten ze de Nar en de Jonkvrouw zien
dat ook zij ridder konden worden. Ze moesten kruisboogschieten, ringsteken, de draak
verslaan en werden uiteindelijk tot ridder geslagen door een échte koning.

Activiteiten
Maandag 9 maart
Dinsdag 10 maart
Woensdag 11 maart
Donderdag 12 maart
Vrijdag 13 maart
Maandag 16 t/m 20 maart
Woensdag 18 maart
Donderdag 26 maart
Dinsdag 31 maart
Woensdag 1 april
Vrijdag 3 april
Dinsdag 7 april
Woensdag 8 april
Donderdag 9 april
Vrijdag 10 april
Maandag 13 april
Dinsdag 14 en woensdag 15
april
Woensdag 15 april
Vrijdag 17 april
Maandag 20 t/m dinsdag 5
mei

Groepen 7 en 8 gastles ‘wandelen voor water’
Ouderavonden groepen 3 t/m 7
Van 13:00 tot 14:00 inloopuur van Aan-Z (Lotte)
l.dierikx@aan-z.eu
Ouderavonden groepen 3 t/m 7
Rapport 2 gaat mee
Week van de lentekriebels
Van 13:00 tot 14:00 inloopuur van de GGD (Ester)
ester.vandevijver@ggdzeeland.nl
Groepen 7 en 8 gaan ‘wandelen voor water’
Inzamelingsactie Bag2school
Van 13:00 tot 14:00 inloopuur van de GGD (Ester)
ester.vandevijver@ggdzeeland.nl
Speelgoeddag kleutergroepen
Tentoonstelling creaweken groepen 1 t/m 8
U bent van harte welkom van 15:45 tot 17:30 uur
Van 13:00 tot 14:00 inloopuur van Aan-Z (Lotte)
l.dierikx@aan-z.eu
Paasviering in de klassen
VRIJ goede vrijdag
VRIJ 2e paasdag
Groep 8 IEP eindtoets
Van 13:00 tot 14:00 inloopuur van de GGD (Ester)
ester.vandevijver@ggdzeeland.nl
Koningsspelen groep 1 t/m 8
VRIJ meivakantie

Bijlage
- Inzamelingsactie Bag2school
Met vriendelijke groet,
Team Prins Willem van Oranjeschool

