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Nieuwsbrief 7
Geachte ouders, verzorgers,
E-mailen naar de directie
Wilt u de directie iets melden, dan kunt u dit via Social Schools doen.
Nieuws uit de directie
Beste ouders en betrokkenen van de Prins Alexanderschool,
Sinds 1 februari ben ik werkzaam als waarnemend directeur op de
Prins Alexanderschool. U gaat of heeft me ongetwijfeld gezien
binnen de school en daarom vind ik het belangrijk om me iets
verder aan u voor te stellen.
Mijn naam is Narjara Lautenslager en 37 jaar oud. Ik woon samen
met mijn zoontje in Rotterdam. Op mijn vrije dagen ga ik graag
samen met hem op pad. Daarnaast loop ik hard en ben ik vaak te vinden op de verschillende
culturele activiteiten die Rotterdam rijk is.
In 2003 ben ik begonnen als leerkracht waarna ik al snel verschillende taken en functies
binnen het onderwijs ben gaan invullen. In 2013 heb ik mijn master SEN afgerond met de
specialisatie “leiding geven in het onderwijs”, en ben ik me verder gaan ontwikkelen binnen
het managementteam op verschillende basisscholen in Rotterdam. Vanuit deze ervaring heb
ik verschillende ontwikkelingen binnen het basisonderwijs mee mogen maken. Ik vind het
belangrijk dat er in een basisschool een prettige en veilige sfeer is, waar talenten worden
benut en kwalitatief goed onderwijs wordt aangeboden aan alle leerlingen, waarbij we
samen streven naar het beste uit ieder kind te halen, zowel cognitief als sociaal emotioneel.
Afgelopen paar weken heb ik al kort kennis kunnen maken met een aantal ouders, kinderen
en andere betrokkenen van de Prins Alexanderschool. Dit deed mij heel goed. Ik voel me
welkom ontvangen en daar wil ik u voor bedanken. Voor een goede samenwerking is het
belangrijk dat ik zichtbaar en beschikbaar ben voor u als ouder. Weet dat u altijd welkom
bent om een afspraak te maken als u vragen of opmerkingen hebt.
Ik heb vertrouwen in een goede samenwerking en dat we er met elkaar alles aan doen om
uw kind een mooie en leerzame tijd bij ons op school te geven.
Met vriendelijke groet,
Narjara Lautenslager

Personele zaken
Juf Jeannette gaat per 1 april met pensioen
Via deze weg wil ik u op de hoogte brengen dat ik per 1 april 2019 stop met mijn
werkzaamheden als leerkracht op de Prins Alexanderschool in de Eendjesgroep.
Na ruim 43 jaar voor de Stichting BOOR te hebben gewerkt, waarvan 40 jaar op onze school,
heb ik de keuze gemaakt om met pensioen te gaan. Het is goed geweest.
Het is best moeilijk om na zoveel jaar afscheid van onze school te nemen, waar ik met zoveel
plezier heb gewerkt.
Ik heb lesgegeven vanuit mijn hart en geprobeerd om van elke schooldag weer een fijne,
gezellige en leerzame dag te maken.
Ook ben ik dankbaar voor de lange en goede samenwerking binnen ons team.
Kortom, ik kijk met een goed gevoel terug op mijn werkzaam leven in het onderwijs en in het
bijzonder op de Prins Alexanderschool.
Ook wil ik U als ouders bedanken voor uw support, inzet en vertrouwen.
Met vriendelijke groet,
Jeannette in ‘t Velt
Juf Jessica gaat weg per 1 april
Juf Jessica gaat op zoek naar een werkplek dichter bij huis. Zij heeft dit inmiddels per brief
persoonlijk toegelicht aan de ouders van de Eendjes.
Juf Sanne
Zoals jullie uit mijn eerdere bericht al weten was het even een flinke zoektocht om er achter
te komen waar ik zo ziek van ben geworden.
Vorige week vrijdag, kreeg ik, na een vervelend en pijnlijk onderzoek de diagnose
koliekaanvallen door galstenen. Hiervoor moest ik afgelopen woensdag met spoed
geopereerd worden, om een acute alvleesklierontsteking te voorkomen. De operatie is
geslaagd.
Ik verheug me op mijn herstelperiode, want het heeft mij veel te lang geduurd allemaal! Zo
kan ik thuis en straks op school weer heerlijk op gaan bouwen en pijnvrij gaan genieten van
alles...
Warme groetjes, liefs aan alle kinderen,
juf Sanne
Juf Marjolein
Juf Marjolein gaat met ingang van 18 maart haar re-intergratie verder voortzetten op een
andere school.

Pannenkoekendag 22 maart
Op vrijdag 22 maart is het Nationale pannenkoekendag. De kinderen van groep 8 gaan
pannenkoeken bakken voor ouderen in de wijk. We doen ook dit jaar weer mee met deze
dag en net als vorig jaar willen we pannenkoeken bakken voor de opa’s en oma’s van de
kinderen uit groep 8. De kinderen van groep 8 kunnen in de klas doorgeven of hun opa en/of
oma pannenkoeken komt eten.

PINDA-allergie
Op onze school hebben we een aantal leerlingen met een Pinda-allergie. Deze kinderen
hebben dan ook altijd een EPI-pen bij zich, zodat wij in geval van nood direct de kinderen
deze medicatie kunnen toedienen (ook moeten we 112 bellen). Natuurlijk hopen we dat we
dit nooit hoeven te doen, maar daar hebben we ook uw hulp als ouder bij nodig. Natuurlijk
kunnen we u niets verbieden, wel willen we u verzoeken om pindakaas en alles waar pinda’s
in kunnen zitten zoveel mogelijk buiten onze schooldeuren te houden. Mocht uw kind
onverhoopt toch iets met pinda’s bij zich hebben, meld het dan even bij de leerkracht. Heeft
uw kind ’s morgens bij het ontbijt brood met pindakaas gegeten, zorg dan in ieder geval dat
de handen goed gewassen zijn. Op deze manier is het voor alle kinderen fijn en veilig op
onze school.
Oproep voor hulp bij de Koningsspelen
Op 12 april houden we weer de Koningsspelen, achter de schermen werken we hard aan het
programma. We werken deze dag met een aangepast rooster. De eerste bel gaat om 8.20
uur om 8.30 uur moet iedereen in de klas zitten. Om 13.30 uur zijn alle kinderen uit. De
kinderen blijven dus allemaal tussen de middag op school. Via de agenda functie op social
schools kunt u aangeven of u ons kunt helpen deze dag. Voor de onderbouw (groep 1 t/m 3)
hebben we 30 ouders/verzorger nodig die ons helpen. Voor groep 4 t/m 8 zijn dat 12 ouders.
Wilt u maar een gedeelte van deze dag helpen, loop dan even langs bij Annemieke of Sjaak
om dit aan te geven.
De fysiotherapeut stelt zich voor

Graag stel ik me aan u voor...
Ik ben Mariska Mol en vanaf 1 februari 2018 ben ik als kinderfysiotherapeut werkzaam op de
Prins Alexanderschool. Als kinderfysiotherapeut begeleidt ik kinderen die moeite hebben bij
de ontwikkeling van zowel de grove als fijne motoriek. Schrijfproblemen komen bij 20% van
de kinderen in groep 3 en 4 voor. Onlangs is uit onderzoek gebleken dat schrijfproblemen
kunnen worden voorkomen door een adequate ontwikkeling van de fijne motoriek in de
kleuterklassen. De fijne motoriek in de kleuterklassen is erg breed, denk hierbij aan: knippen,

kleuren, tekenen, verven, prikken, knutselen, voorbereidend schrijfoefeningen en zelfstandig
aan – en uitkleden. Ook de grote motoriek bij kinderen verloopt in deze tijd vaker
moeizamer vanwege het nieuwe spelen (tablet en gamen). Hierdoor komen kinderen minder
tot bewegen en buitenspelen. Mocht u merken dat uw kind fijn of groot motorische taken
lastig vind kunt u altijd contact opnemen om te bespreken of kinderfysiotherapie hierbij als
hulpmiddel kan dienen. Ik ben iedere donderdagochtend werkzaam in het kantoor van
meester Sjaak. Bij vragen of als u even met mij wilt kennismaken kunt u altijd even
aankloppen en ik denk graag met u mee.
Als u mij niet op school treft kunt u mij ook bereiken per mail: m.mol@gczevenkamp.nl
PASEN
Op 19 april is het de laatste dag voor de Paas/meivakantie en anders dan andere jaren
werken we deze dag gewoon volgens rooster. De kinderen hebben dus een gewone lesdag
van 8.30 uur tot 15.30 uur. Zo heeft groep 8 de laatste dag van de CITO-eindtoets en gaan de
groepen 4 en 5 naar schoolzwemmen. Alle groepen gaan nog wel iets leuks doen op deze
dag, maar er is geen gezamenlijk programma.
Paas/meivakantie
Op vrijdag 19 april begint de Paas/mei vakantie. We verwachten iedereen weer op maandag
6 mei op school.

