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In dit nummer: 

Koffiemoment 

Op dinsdag 2 oktober stond er een koffiemoment op het programma.  
Met de aanwezige ouders is er gesproken over het jaarplan.  
Ook een aantal andere onderwerpen zijn besproken. Op 1 februari 2019 
staat het volgende koffiemoment op het programma. 

Vrijwillige ouderbijdrage 

Voor 65 leerlingen is ondertussen de vrijwillige ouderbijdrage overgemaakt 
naar de rekening van de ouderraad. Vorige week heeft de ouderraad herin-
neringsbrieven meegegeven aan de ouders die nog niet hebben betaald.  
Roelanda zat in functie van penningmeester van de OR, op vrijdag 5 oktober 
klaar met de financiële verantwoording van het schooljaar 2017-2018.  

Schoolkamp groep 8 

In een van de laatste maanden van het schooljaar gaat groep 8 op kamp.  
Dit schooljaar zitten er 12 leerlingen in groep 8.  
In voorgaande jaren deelde we de locatie met een andere school om de  
kosten te drukken. Dit jaar is dat niet mogelijk. 
We zijn van plan dit jaar met groep 7/8 op kamp te gaan. De belangrijkste 
argumenten om met groep 7/8 op kamp te gaan zijn: 

 goed voor de ontwikkeling van beide groepen 

 elke leerling maakt twee keer een kamp mee 

 meer leerlingen waardoor er meer spel mogelijk is 

 door het grotere aantal leerlingen houden we het kamp betaalbaar 

 in de toekomst zijn de groepen kleiner 
 

We horen graag wat de ouders van groep 7/8 hiervan denken. Onder deze 
ouders is een vragenlijst uitgezet. 

TSO Assistent 

Alle kinderen die de tussen schoolse opvang bezoeken staan ondertussen in 
TSO-assistent. Vorige week dinsdag zijn de maanden augustus en septem-
ber geïncasseerd. U heeft een factuur ontvangen voor beide maanden. In de 
toekomst ontvangt u steeds aan het begin van de maand de factuur van de 
afgelopen maand. De kosten worden vervolgens incasseert.  



Combinatiefunctionarissen 
Combinatiefunctionarissen Welzijn West Betuwe: 
Op dinsdagavond 18 september heeft de ouder-
avond van de Prins Willem Alexanderschool plaats 
gevonden. Wij, combinatiefunctionarissen Sport en 
Kunst & Cultuur, mochten onze werkzaamheden op 
deze avond onder jullie aandacht brengen. Onze 
werkzaamheden zijn namelijk gericht op het organi-
seren van een aansluitend onder- en naschools 
sport- en cultuuraanbod, diverse projecten (open 
monumentendag, schoolvoetbal, KLM  Open, Dat 
Smaakt! etc.), werven van ambassadeurs en overi-
ge bijbehorende taken.  
Voor een aantal mensen hebben we ons verhaal 
kunnen doen. Fijn om te merken dat er voor hen 
meer duidelijkheid is ontstaan wat betreft de werk-
zaamheden en mogelijkheden van de combinatie-
functionarissen. 
 
In de toekomst proberen we vaker met u in contact 
te komen. We hopen dan aan nog meer ouders te 
kunnen vertellen wat wij doen.  
 
Wellicht kunnen we u als inwoner van Ophemert en 
omgeving ook helpen met initiatieven op het gebied 
van basisschool kinderen, sport en/of kunst & cul-
tuur. 
Voor vragen over de mogelijkheden kunt u een mail 
sturen naar: 
dvanveghel@welzijnwestbetuwe.nl op gebied van 
sport 
edevries@welzijnwestbetuwe.nl op gebied van 
kunst en cultuur   
We komen u graag nog een keer tegen op school! 

Oudertevredenheidsonderzoek 

In november zal er een oudertevredenheidson-
derzoek van start gaan. Het onderzoek vindt 
plaats onder alle ouders. Het doel van het on-
derzoek is te horen wat u van de school van uw 
kind(eren) vindt. Wij willen onder meer van u 
weten wat u vindt van het onderwijs, de algeme-
ne ontwikkeling van uw kind op school, de com-
municatie, de voorzieningen en de sfeer.  
Als wij weten wat ouders van de kwaliteit van 
onze school vinden, kunnen wij namelijk gericht 
werken aan de verbetering van de kwaliteit. 

Tips vanuit de informatieavond: 

Typen neemt een steeds belangrijkere rol in in 
het leven van de kinderen. Dit jaar zal er geen 
typecursus op locatie worden aangeboden. Er is 
een groot aanbod online typecursussen. Wellicht 
is het interessant een dergelijke cursus te over-
wegen voor uw kind.   
 

https://www.google.nl/search?q=typecursus+basi
sschool&rlz=1C1GGRV_enNL748NL768&oq=typ
ecursus+basi&aqs=chrome.1.69i57j0l3.10886j0j
8&sourceid=chrome&ie=UTF-8 

In de hal staat er inmiddels een verzamel-
punt voor Kinderzwerfboeken.  

Zwerfboeken zijn boeken die kinderen uit 
hebben en niets meer mee doen. Ze nemen 
het boek mee naar school om te laten 
´zwerven´. Een ander kind mag dit boek mee 
naar huis nemen om te lezen en vervolgens 
ook weer verder te laten zwerven. 

Kinderzwerfboekenstation 

https://www.google.nl/search?q=typecursus+basisschool&rlz=1C1GGRV_enNL748NL768&oq=typecursus+basi&aqs=chrome.1.69i57j0l3.10886j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.nl/search?q=typecursus+basisschool&rlz=1C1GGRV_enNL748NL768&oq=typecursus+basi&aqs=chrome.1.69i57j0l3.10886j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.nl/search?q=typecursus+basisschool&rlz=1C1GGRV_enNL748NL768&oq=typecursus+basi&aqs=chrome.1.69i57j0l3.10886j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.nl/search?q=typecursus+basisschool&rlz=1C1GGRV_enNL748NL768&oq=typecursus+basi&aqs=chrome.1.69i57j0l3.10886j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8


 

Blankenburgsestraat 1 

Prins Willem 
Alexanderschool 

Telefoon: 0344-651463 
E-mail: info@pwaophemert.nl 

"Samen groeien is meer 
dan alleen groter worden" 

Kalenderactiviteiten 

 22 t/m 26 oktober Herfstvakantie 

 29 oktober  Studiedag (leerlingen vrij) 

 30 oktober   Luizencontrole 

 31 oktober  Boekenpret groep 1/2 

    8.30-10.00 uur 

 16 november  start week van de media

    wijsheid 

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 19 oktober 


