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Op de Prins Willem Alexanderschool
komt elk kind tot bloei!
De Prins Willem Alexanderschool heeft
als doel om alle kinderen optimaal tot
bloei te laten komen, zowel op
cognitief als sociaal-emotioneel
gebied. Elk kind is nieuwsgierig en
heeft de behoefte om zich te
ontwikkelen. We stimuleren kinderen
hun eigen talenten te ontdekken en te
gebruiken, en trots en blij te zijn om
wat zij bereiken. Belangrijke
kernwoorden hierbij zijn, een veilige
basis, samenwerking, beleving en
succes. Wij willen een school zijn waar
kinderen en ouders zich welkom,
gezien en gewaardeerd voelen.
Waarbij een sfeer van wederzijds
respect en vertrouwen een groot goed
is.

Protestants christelijke identiteit
Onze school werkt vanuit een
protestants christelijke identiteit.
Hierbij maken we gebruik van de
methode Trefwoord. Op deze manier
willen we kinderen begeleiden en
ondersteunen bij het verkennen,
bewustmaken en verrijken van hun
wereld. Hierbij komen ze allerlei
vragen tegen, zoals: wat is eerlijk, wat
heeft zin, waar is mijn overleden opa,
wat betekent God voor mensen.

KiVa
KiVa is een preventief, schoolbreed
programma gericht op het versterken
van de sociale veiligheid en het
tegengaan van pesten op basisscholen.
KiVa zet in op positieve groepsvorming
en stimuleert de sociale vaardigheden
en de sociaal emotionele ontwikkeling
van kinderen. Daarmee worden de
sociale veiligheid en het pedagogisch
klimaat op school verbeterd. Ons
motto luidt dan ook: ‘samen maken
wij er een fijne school van!’

Op deze informatiekaart
vindt u de belangrijkste
informatie voor het
schooljaar 2018-2019
Speerpunten voor dit schooljaar
Met ingang van dit schooljaar
werken we met een nieuwe
methode voor sociaal emotionele
ontwikkeling: KiVa. KiVa is een
bewezen effectieve methode die erg
gericht is op het versterken van de
sociale veiligheid en het tegen gaan
van pesten op school. Als team
volgen we twee studiedagen om de
lessen goed te kunnen geven. De
eerste studiedag is in de laatste
week van de zomervakantie. Zo
kunnen we hier gelijk bij de start
goed mee aan de slag.
Voor de vakken aardrijkskunde,
geschiedenis en natuur hebben we
gekozen voor Blink Wereld
Geïntegreerd. Deze methode biedt
de drie zaakvakken op een
thematische manier aan. Binnen
deze thema’s leren kinderen meer
over de geschiedenis, de natuur en
de wereld. Ze leren goede
onderzoeksvragen te stellen en door
samen te werken antwoorden te
vinden op hun vragen. Ook om deze
lessen goed te kunnen geven,
volgen we een nascholingscursus
waar wij leren kinderen nog beter te
begeleiden in hun proces van
onderzoek doen.
We verdelen ons onderwijs in twee
blokken. In de ochtend werken we
aan gedegen onderwijs op de
vakgebieden rekenen, taal/spelling,
lezen en schrijven. In de middag
hebben we de verworven kennis
nodig om te werken aan
vaardigheden zoals onderzoek doen,
samenwerken en sociaal redzaam
zijn. Op de ouderavond hoort u hier
meer over.
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Veilige basis
Om tot bloei te kunnen komen is
het van belang dat elk kind zich
veilig voelt, zichzelf kan zijn en met
plezier naar school gaat. Een kind
durft dan vanuit dit
basisvertrouwen nieuwe,
onbekende dingen te ontdekken en
uit te proberen. Dat geeft hun
houvast, vertrouwen en perspectief,
op weg naar de toekomst.
Samenwerking
Samenwerking vinden wij belangrijk
op de Prins Willem
Alexanderschool. Want samen sta je
sterk en kom je sneller tot bloei.
Beleving
Op de Prins Willem Alexanderschool
vinden wij dat kinderen pas tot
bloei kunnen komen als zij het
onderwijs beleven. Beleving is wat
wij met onze zintuigen zien, horen,
ruiken, voelen en proeven.
Succes
Succes is geloven in je wat je doet.
In jezelf en de ander. Pas dan sta je
volledig in je kracht. Door
succeservaringen voelen kinderen
zich trots en groeit hun
zelfvertrouwen. Door dit gevoel
zullen kinderen tot bloei komen.
Schooltijden
We werken met een continurooster.
Een continurooster biedt een veilige
basis, omdat kinderen steeds onder
toezicht zijn hun leerkracht.
Maandag:
08.30-14.15 uur
Dinsdag:
08.30-14.15uur
Woensdag:
08.30-14.15 uur
Donderdag:
08.30-14.15 uur
Vrijdag:
groep 1 t/m 4: 08.30-12.00 uur
groep 5 t/m 8: 08.30-14.15 uur
De deur gaat om 08.20 uur open.

Contact met ouders
Informatieavond
30 augustus 2018
Startgesprek
11 en 13 september 2018
Ouderavond uitleg nieuwe
onderwijsconcept
6 november 2018
Proosten op het nieuwe jaar
7 januari 16.30 uur
Spreekavond
20 en 22 november 2018
5 en 7 maart 2019
11 juli 2019
Rapport
16 november 2018
15 februari 2019
5 juli 2019
Kijkmoment in de klas
19 oktober 2018
16 januari 2019
15 april 2019

Gymnastiek
Op maandag hebben de groepen
3, 5, 7, 8 drie kwartier gym.
Op dinsdag hebben groep 3 t/m
6 drie kwartier gym.
Op donderdag hebben de
groepen 4, 6, 7, 8 drie kwartier
gym.
De gymlessen worden gegeven
in de eigen gymzaal. De
leerlingen hebben gymkleren- en
schoenen nodig.
De groepen 1 en 2 gymmen twee
keer per week.

Schoolvakanties
Herfstvakantie
22 oktober 2018 – 26 oktober 2018
Kerstvakantie
24 december 2018 – 4 januari 2019
Voorjaarsvakantie
20 februari 2019 – 1 maart 2019
Pasen
19 april 2019 t/m 22 april 2019
Meivakantie
29 april 2019 – 3 mei 2019
Hemelvaart
30 en 31 mei 2019
Pinkstervakantie
10 juni 2019 – 14 juni 2019

Lesvrije dagen
 29 oktober 2018
 23 november 2018
Verlofregeling
Kinderen van 4 jaar zijn nog niet
leerplichtig en u mag hen dus thuis
houden als u dat nodig acht. Voor het
kind is het wel van belang om een
ritme te ontwikkelen van naar school
gaan. Is uw kind 5 jaar of ouder dan
moet u verlof tijdig aanvragen. Dit
kan door een formulier op school te
halen.
Verkeersveiligheid
De Frederik van Blankenheijmstraat
willen we autovrij te houden. Dit
omdat de stilstaande auto's van
ouders die hun kind(eren) met de
auto brengen of halen voor
onoverzichtelijkheid zorgen: kinderen
fietsen of lopen daar tussendoor,
deuren gaan opeens open en auto's
gaan opeens weer rijden.
Mocht u uw kind toch met de auto
brengen of halen, parkeer uw auto
niet voor de school, maar zet deze
een straat verderop. Laten we met
elkaar de verkeerssituatie rond de
school veiliger maken!

