
  
 

 

 

Beste ouders/ verzorgers,  
 
De eerste periode van het schooljaar zit er weer op. Vanaf start schooljaar tot aan de herfstvakantie is er in 
de groepen hard gewerkt aan de groepsvorming. Het is belangrijk om tijdens deze periode veel aandacht te 
hebben voor het pedagogisch klimaat. Extra tijd met elkaar, het uitvoeren van activiteiten en de Voel je 
Sterk lessen hebben daaraan bijgedragen. Het waren mooie eerste weken en we kijken dan ook vol en-
thousiasme uit naar de rest van het schooljaar. 
 
Graag nemen we u mee met een aantal activiteiten die de afgelopen periode op school hebben plaatsge-
vonden. Mocht u naar aanleiding van de deze nieuwsbrief nog vragen hebben dan kunt u altijd contact 
opnemen met de directie.   
 
Met vriendelijke groet, 
Team obs Prins Alexander  
 
Inloopochtenden en koffiedrinken met de directie 
Er is weer meer mogelijk en daar zijn we dan ook heel blij mee. Graag nodigen wij u een aantal keer per jaar 
uit voor een inloopochtend en bij de kleuters voor de thema afsluiting. Op deze manier kunt u een kijkje in 
de klas van uw kind nemen en zien wat er allemaal gebeurt. Graag nodigen wij u uit op:  
Groepen 3 tot en met 8: vrijdag 29 oktober van 8.30 uur tot 9.00 uur. 
Groepen 1-2 sluiten graag het thema af op: vrijdag 12 november van 8.30 uur tot 9.00 uur 
 
Ook bent u van harte welkom om een kopje koffie te komen drinken met de directie na de inloopochtend 
van vrijdag 29 oktober. De directie zal klaar zitten met koffie in de teamruimte. Heeft u vragen voor de di-
rectie kunt u die hier stellen, of u kunt gewoon een keer kennismaken. 
Koffiedrinken met de directie: vrijdag 29 oktober van 8:45 uur tot 9:30 uur.  
 

Kinderboekenweek 
Van woensdag 6 oktober t/m vrijdag 15 oktober hebben we in alle groepen aandacht 
besteed aan de Kinderboekenweek. Op 6 oktober werd de Kinderboekenweek geo-
pend door groep 6 met een lied over “Wat wil je later worden”. Ook stond er een 
ambulance op het plein, hier mochten de kinderen een kijkje nemen en vragen stel-
len.  
Alle kleutergroepen kregen donderdag van de politie bezoek en ook aan de agenten 
konden ze vragen stellen en mochten ze de politieauto van binnen bekijken. In de 

verschillende groepen zijn ouders op bezoek geweest om over hun beroep te vertellen.  
 
De bovenbouwgroepen zijn gaan voorlezen in de kleutergroepen en in de groepen 3. Tot slot vonden er in 
de groepen 3 t/m 8 voorleeswedstrijden plaats, uit iedere groep waren er 2 leerlingen die op donderdag-
middag voor een jury nogmaals mochten voorlezen. Alle leerlingen hebben het super goed gedaan.  
 



  
 

 

 

                            

           
 
Speeltoestel 

Zoals eerder vermeld, zijn wij druk bezig met het aanschaffen van een 
nieuw speeltoestel. De offertes zijn opgevraagd en een kleur voor de 
ondergrond wordt uitgekozen. Dit alles is ook besproken met de leer-
lingenraad. Vanuit de leerlingenraad is er aangegeven dat er een wens 
is voor een schaakbord op het plein. Ook daar zijn wij aan het kijken 
wat de mogelijkheden zijn. Naast dit alles zullen er ook boldergreepjes 
geplaatst worden. Dit alles kost tijd, maar wij houden u graag op de 
hoogte vandaar deze update.  

 
AED 
Met trots willen wij u vertellen dat wij, sinds enige weken, in het bezit zijn van 
een AED op onze school. De AED hangt in de kleine hal tussen de kantoren van 
Narjara en Annemieke. Graag geven wij door deze nieuwsbrief aan dat als de 
school geopend is, de AED ook beschikbaar is voor de wijk. De school is een be-
langrijk onderdeel in   deze wijk. Veiligheid en gezondheid vinden wij belangrijk, 
vandaar dat wij een AED hebben aangeschaft.  
 
 
 
 
 
 



  
 

 

 

Plastic Whale 

De afgelopen weken waren druk, maar gezellig! Tussen alle lessen door zaten we 
natuurlijk nog midden in onze Plastic Whale Challenge. Met behulp van alle klassen 
op school hebben we de afgelopen periode maar liefst 84 kilo plastic opgehaald! Een 
record volgens de organisatie en het meeste van alle scholen die meedoen. Een ge-
weldige prestatie! 

                              

Daarnaast werden vijf leerlingen uit groep 8, zorgvuldig gekozen door de kinderen zelf, verkozen tot de 
Plastic Soepgroep. Deze groep mocht samen gaan brainstormen voor 'ons idee' om de school en zijn omge-
ving zo plastic-vrij mogelijk te krijgen. Net als alle andere deelnemende scholen moesten we van dit idee 
een filmpje maken. De filmpjes van alle scholen worden door Plastic Whale aankomende week gedeeld via 
TikTok, waarna er daar gestemd kan worden op het beste idee. U stemt toch ook op ons? 

Covid 19 

Afgelopen periode zijn er nieuwe versoepelingen ingegaan. Voor onze school zal dat er als volgt uit gaan 
zien. 
Op school houden we ons aan de regels gegeven vanuit het RIVM. Bij een positieve test van een leerling of 
een medewerker van school zal er in overleg met de GGD bekeken worden wat de quarantaineregels/ 
maatregelen voor onze school zijn. Net zoals in de afgelopen periode willen we u verzoeken om besmettin-
gen onder leerlingen graag in vertrouwen met ons te delen, zodat we eventuele uitbraken kunnen voorko-
men. 
Kinderen blijven zelfstandig naar binnen komen bij de afgesproken ingangen. U bent welkom om bij een 
verjaardag even mee naar binnen te lopen. Zo ook bij de 4-jarigen die net starten op school. Ook zullen wij 
ouderactiviteiten organiseren op school, zoals de inloopochtenden en de thema afsluitingen.  
Op school besteden we extra aandacht aan het handen wassen en het extra schoonmaken van de lokalen. 
 
Groei 
Op dit moment zijn onze kleutergroepen aan het groeien. Daar zijn wij natuurlijk ontzettend trots op. Maar 
het maakt ook dat er voor dit schooljaar bijna geen plekken meer zijn. Graag willen wij u vragen, mochten 
er broertjes of zusjes ingeschreven moeten worden, wacht daar dan niet te lang mee.  
 
 
 



  
 

 

 

Onderwijstalent! 
Zoals u in het nieuws kan lezen is er een lerarentekort. Maar naast leraren zijn wij in onderwijsland ook 
opzoek naar managementtalent en interne begeleiders. Bent u of kent u een talent, neem dan contact op 
met de directie van de school. Als u in het bezit bent van een hbo-diploma zijn er allerlei mogelijkheden om 
de stap te maken naar het onderwijs. Mocht u nieuwsgierig zijn geworden, dan horen wij het graag. 
 
Graag nog even uw aandacht voor het volgende 
Allergieën:  Graag willen wij u vragen om alert te blijven op pindakaas en hazelnootpasta   

  op brood. Wij hebben leerlingen op school met een ernstige allergie. Wij willen   
  uw medewerking vragen om dit niet op het brood te doen.  
Parkeren: Nogmaals doen wij u het dringende verzoek om bewust om te gaan met de   

  verkeersveiligheid om de school. Het is van groot belang dat al onze leerlingen     
  veilig naar school en naar huis kunnen.  
Studiedag: Maandag 25 oktober is de school voor de leerlingen gesloten i.v.m. een studiedag voor de 

leerkrachten. De studiedag gaat over ‘Sprongen vooruit’, dit zijn materialen die het reken-
onderwijs ondersteunen. 

 
Belangrijke data tot aan de Kerstvakantie. 
 
8 november t/m 12 november vinden de voortgangsgesprekken plaats. 
9 november voorlichting VO groep 7-8 
3 december Sinterklaasviering (school uit om 12.30 uur) 
6 december Studiedag (school gesloten) 
14 december MR-vergadering 
23 december Kerstviering 
24 december Aangepast rooster school tot 12.30 uur 
25 december t/m 7 januari 2022 Kerstvakantie. 

 

 
 
 


