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Op deze informatiekaart 
vindt u de belangrijkste 

informatie voor het 
schooljaar 2020-2021 

Groepsindeling 

Groep 1/2A 
Yvonne Oort (ma, di, wo) 
Albertha Schipper (do, vr) 
 

Groep 1/2B 
Marijke Seijn (ma, di) 
Marjolein Meiboom (wo, do, vr) 
Marlies Meijer Lio stagiaire (ma, di) 
 

Groep 3 
Maaike van de Brug (ma, di) 
Evelien Mastebroek (wo, do, vr) 
 

Groep 4 
Marissa Hazenberg (ma t/m vr) 
 

Groep 5 
Ilona Zaagman (ma t/m vr) 
 

Groep 6 
Anouk Dons (ma t/m vr) 
Lieke van Knotsenburg - Lio (ma, di)  
 
Groep7 
Arriët de Boer (ma, di) 
Ingrid Heining (wo, do, vr) 
 

Groep 8 
Jannemiek Hanszens (ma, di) 
Michiel Zevering (wo, do, vr) 
 

Directie 
Nanja Veenstra (ma, di, do) 
Arja Westerink (di, vr) 
Intern begeleider 
Anoeska van Marle (di, wo, do) 
Administratie 
Ria Norberhuis (ma-mo en do-mo) 
Onderwijsassistent 
Marlies Mauve (ma, di, wo, do) 
Conciërge 
Jan van Klaveren (di-mi en do-mo) 
 

Op de Prins Willem Alexanderschool 

komt elk kind tot bloei! 

Wij zijn trots op de manier waarop 
wij op de Prins Willem 
Alexanderschool onze leerlingen 
laten groeien en daardoor laten 
bloeien. Dat doen wij door gebruik te 
maken van de natuurlijke 
nieuwsgierigheid van elk kind en de 
daaruit voortvloeiende behoefte om 
zich te ontwikkelen. Op onze school 
stimuleren we kinderen hun eigen 
talenten te ontdekken en te 
gebruiken en trots en blij te zijn om 
wat zij bereiken. 

Om tot die groei en bloei te komen 
werken wij met een uniek concept: 
Het Eureka Concept. Een uniek en 
vernieuwend onderwijsconcept 
waarbij we kinderen écht 
voorbereiden op hun toekomst als 
wereldburger.  

 

 

 

Speerpunten voor dit schooljaar 
 

‘Uit kinderen halen wat erin zit’ 
heeft het afgelopen jaar al veel de 
aandacht gekregen bij ons op de 
PWA. Volgende stap is de 
verschillende manieren van het 
compacten van de lesstof nog 
beter te implementeren in het 
onderwijs.   
 
We willen onze kinderen leren 
hun plek in de wereld in te 
nemen: als persoon en als 
wereldburger. Dit doen we onder 
andere door een samenwerking 
met zorgcentrum Nijenstede. Het 
komende jaar zullen we deze 
samenwerking oppakken en 
uitbouwen.  
 
Onze middagen staan in het teken 
van onderzoekend leren. Het 
komende jaar willen we thema’s 
echt schoolbreed aanpakken. 
 
Ook de leerlingenraad gaat weer 
actief een rol vervullen in onze 
school. De kinderen mogen 
bijvoorbeeld meedenken over het 
groene schoolplein wat aan het 
eind van komend schooljaar 
gerealiseerd gaat worden.   
 
Het komende jaar gaan we tevens 
de volgende stap zetten in goede 
Engelse lessen in alle groepen, 
nog beter kleuteronderwijs en 
gaan we nadenken over de balans 
tussen digitaal onderwijs en het 
werken op papier.  
 
In de schoolgids leest u meer over 
bovenstaande speerpunten. 

GGD verpleegkundige in school 
Elke tweede dinsdag van de maand 
is onze GGD verpleegkundige 
Janneke de Vries van 8.15-9.00  in 
de school. Tot kerst gaat het om: 
8 september, 13 oktober,  
10 november, 8 december 2020  

 



  

Schoolvakanties 

Herfstvakantie 
19 oktober t/m 23 oktober 2020 
 

Kerstvakantie 
21 december 2020 t/m 1 januari 2021 
 

Voorjaarsvakantie  
17 februari t/m 26 februari 2021 
 

Pasen 
2 april t/m 5 april 2021 
 

Meivakantie 
3 mei t/m 14 mei 2021 
 

Pinkstervakantie 
24 mei 2021 
 

Zomervakantie 
19 juli t/m 30 augustus 2021 

Schooltijden 

We werken met een 
continurooster.  

Maandag t/m 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 8.20 uur open. 

Lesvrije dagen 
 5 oktober 2020 
 26 oktober 2020 
 18 en 21 juni 2021 

 

Omarmen 
Wij zijn een school waar kinderen 
en ouders zich welkom, gezien en 
omarmd voelen.  
Wij willen onze leerlingen helpen 
zich te ontwikkelen tot een stabiele 
wereldburger die zich vanuit 
verbondenheid met de omgeving 
competent voelt, zelfvertrouwen 
heeft, kan samenwerken en vooral: 
weet wat hij wil. Dit vanuit de 
christelijke waarden naastenliefde, 
gelijkheid en rechtvaardigheid. 
 
Verwonderen 
Ons onderwijs is gebaseerd op 
verwondering en nieuwsgierigheid, 
met kinderen die geprikkeld 
worden om zelf te willen weten, te 
onderzoeken en te ontdekken. 
 
Vieren 
Een feestje is altijd goed. Het 
maakt je blij en geeft je energie. 
Wij vieren op de PWA dagelijks een 
feestje: we leren de kinderen hun 
successen te vieren! 

Verankeren 
Om kinderen goed voor te 
bereiden op het doen van 
onderzoek, maar vooral ook op hun 
leven als wereldburger in onze 
maatschappij, vinden we het 
belangrijk dat onze kinderen de 
basisvaardigheden goed 
beheersen. Kinderen moeten goed 
kunnen rekenen, schrijven, spellen 
en lezen. 

Onderzoeken 
Op onze school werken we ‘s 
middags vanuit onderzoek. 
Kinderen krijgen geen opdrachten, 
moeten niet doen ‘wat de juf zegt’, 
maar gaan ontdekken. Door deze 
onderzoekende manier van 
werken, de spannende 
invalshoeken en de gevarieerde 
opdrachten, voelen alle kinderen 
zich uitgedaagd. 

 

Gymnastiek  

Op dinsdag hebben de groepen 3, 
5, 6, 7 en 8 gym. 
Op woensdag hebben de groepen 
4 en 5 gym. 
Op donderdag hebben de 
groepen 3, 4, en 8 gym.  
Op vrijdag hebben de groepen 6 
en 7 gym. 
De groepen 1 en 2 gymmen twee 
keer per week. 
 

De kinderen gymmen 3 kwartier.  

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! 
 

Contact met ouders 
 
Startgesprek 
8 en 10 september 2020 
 
Informatieavond 
24 september 2020 
 
Spreekavond 
3 december 2020 
4 en 9 maart 2021 
7 juli 2021 
 
Kijkmomenten in de klas 
16 oktober 2020 
13 januari 2021 
12 april 2021 
 
Rapport 
26 november 2020 
12 februari 2021 
9 juli 2021 
 
Nieuwjaarsborrel 
4 januari 2021, 16.30 uur 

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 of door het verlof aan te 
vragen via onze app. 


