
 

Beste ouders, verzorgers en leerlingen, 
 
De eerste maand van 2023 zit er al weer bijna op. Een maand waarin met name in de achterliggende 
twee weken veel kinderen ziek zijn (geweest). In sommige klassen was maar de helft aanwezig. We 
zijn blij dat al veel kinderen weer zijn opgeknapt en degenen die nog ziek zijn wensen we ook langs 
deze weg beterschap! 
 
In de klassen is in de afgelopen maand veel aandacht geweest voor de middentoetsen van Dia en 
allerlei observaties. Een drukke periode voor leerkrachten en leerlingen. We hopen dat iedere 
leerling heeft kunnen laten zien wat hij of zij kan en dat daardoor de leerkrachten kunnen zien waar 
de leerling staat zodat zij daar weer verder kunnen met hun werk. 
 
In het team 
Meester van der Beek 
Zoals gemeld hebben Marijn en Pauline op 24 december een dochter ontvangen met de naam Julia. 
Hierbij het geboortekaartje.  

 
 

 



 

Juf Kleingeld 
Vandaag is Gerlinda Kleingeld voor het laatst bij ons op school. Zij heeft het verlof van Ella ingevuld 
in groep 2 en ook voor de zomervakantie viel ze al in. Gerlinda hoopt vanaf komende week bij de 
Schuilplaats in Putten te gaan werken. Gerlinda, ook langs deze weg heel hartelijk bedankt voor je 
inzet! We wensen je Gods zegen toe.  
 
Juf Hoegen 
Gisteren is Janneke Hoegen met haar lio-stage gestart bij ons op school in groep 2. In de vorige 
nieuwsbrief heeft zij zich al voorgesteld. Janneke, ook langs deze weg een goede tijd gewenst bij ons 
op school.  
 
Terugblik 
Letterfeest groep 3 op woensdag 11 januari 
Woensdag 11 januari was het feest in groep 3. Veel kinderen kwamen verkleed op school want ze 
vierden dat alle letters waren geleerd. Een ochtend die helemaal in het teken stond van letters, 
woorden en zinnen. En aan het eind van de ochtend kreeg iedereen een letterdiploma. Allemaal 
gefeliciteerd! 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Maandviering 16 januari 
Maandag 16 januari was er weer een maandviering. Deze ochtend hebben we het getal 5 uit het lied 
‘Eén is God alleen’ behandeld. Dit ging over de stenen in de hand van David.  
David vertrouwde op God en kon daardoor de reus Goliath verslaan.  

 
 
Vooruitblik 
Studieweekend 3 tot en met 6 februari 
Vrijdag 3 februari en maandag 6 februari zijn de kinderen vrij. Deze dagen gebruiken wij voor 
scholing rondom woordenschat, AVG en we hebben ook tijd om de toetsen te analyseren die nu 
gemaakt worden.  
 
Rapport en rapportgesprekken 
In de maand februari krijgen de kinderen hun rapport mee en zullen er ook rapportgesprekken 
plaatsvinden. Meer informatie hierover volgt nog in een apart bericht.  
 
Nieuwe leerling  
In de achterliggende tijd zijn Salomé Boeve en Robert Boeve 4 jaar geworden en dus gestart bij ons 
op school. Salomé en Robert, we wensen jullie een fijne en goede tijd toe bij ons op school. 
 
Nieuw schoolplein 
Eindelijk gaan we dan starten met de renovatie van het schoolplein voor groep 3-8. De afgelopen 
drie jaar is er een plan ingediend bij de gemeente om subsidie te ontvangen en al drie keer is dit 
afgewezen omdat andere scholen voorrang krijgen.  
We willen nu niet meer wachten op deze subsidie en toch gaan starten. Binnenkort hopen we het 
definitieve ontwerp te laten zien en zoals het nu lijkt starten we in het voorjaar met de 
werkzaamheden.  
Meer informatie hierover volgt nog. 
 
 
 



 

Actie schoolplein 
Komende week hopen we een actie te starten waarbij kinderen appelcake en suikerbrood gaan 
verkopen. De opbrengst hiervan is voor het schoolplein.  
We hopen dat alle kinderen heel wat gaan verkopen.  
Komende maandag zal hier nog een apart bericht over komen. Hierbij al wel een aantal belangrijke 
data: 
30 januari – 10 februari: bestellingen opnemen 
10 februari: bestellijst inleveren bij de juf/meester 
21 februari: appelcakes en suikerbroden gaan mee naar huis om rond te brengen 
Liefst voor de voorjaarsvakantie ook het geld naar school.  
 
Op 21 februari zullen de appelcakes en suikerbroden op school bezorgd worden. Is er nog een ouder 
die om 9.00 uur kan helpen bij het sorteren en verdelen? Ik hoor het graag.  
 
Aanmelding  nieuwe leerlingen  
Er zijn al heel wat aanmeldingen binnengekomen. Wanneer u nog iemand kent die op dit moment 
geen kinderen op school heeft bij ons en mogelijk wel in de toekomst wilt u hen dan wijzen op onze 
site en daarbij de vraag om zich al te melden?  
Alvast bedankt.  
https://www.pwauddel.nl/praktische-informatie/kind-aanmelden/ 
 
Gymschoenen groep 3-8 
We merken steeds vaker dat kinderen geen gymschoenen bij zich hebben omdat ze op blote voeten 
willen gymmen. Gezien de hygiëne en ook een heel aantal oefeningen/spellen (bijv. voetbal) is dit 
niet wenselijk. Wilt u er daarom voor zorgen dat uw kind gymschoenen bij zich heeft? 
 

Gevonden voorwerpen 

De bak met gevonden voorwerpen begint weer vol te raken. Mist u iets kijk er dan gerust eens in. De 
bak staat in het portaal bij de ingang van de middenbouw.  
Net voor de rapportgesprekken zal ik ze op een tafel leggen en daar een foto van maken en op social 
schools zetten. Wanneer u dan in de school bent voor de gesprekken hebt u de mogelijkheid om 
even te kijken of er iets bij ligt wat herkenbaar is.  
 
Voorstellen; nieuwe maatschappelijk werkster 

Beste allemaal, 
 
Mijn naam is Berna Velderman en vanaf 1 januari 2023 ben ik de nieuwe schoolmaatschappelijk 
werkster bij de Prins Willem-Alexanderschool.  
 
Wanneer kun je terecht bij mij als schoolmaatschappelijk werkster? 
Soms maak je je als ouder/verzorger zorgen over je kind. Dan kun je daar altijd over praten met 
iemand op school, zoals de leerkracht of de intern begeleider, maar je kunt ook in gesprek gaan met 
de schoolmaatschappelijk werker.  
Bijvoorbeeld als je vragen hebt over de opvoeding en/of ontwikkeling van je kind. Of je maakt je 
zorgen over het gedrag: je kind is lusteloos of juist overactief; of heeft moeite met het aangaan van 
contacten met leeftijdsgenoten of bijvoorbeeld pesten.  

https://www.pwauddel.nl/praktische-informatie/kind-aanmelden/


 

Ook kun je bij mij terecht met vragen over echtscheiding, financiën, sporten en/of activiteiten in de 
wijk. 
Ik luister naar uw verhaal, ik kan u tips geven, of met u meedenken en helpen zoeken naar een 
passende oplossing.  
Schoolmaatschappelijk werk is vrijwillig en u kunt er ook zelf weer mee stoppen. De gesprekken zijn 
vertrouwelijk en er zijn voor u geen kosten aan verbonden.   
 
Alleen met uw toestemming praten wij met anderen over uw vraag. Het is wel fijn, wanneer school 
weet dat er contact is met ons, maar niet automatisch wat wij precies bespreken.  
 
Mocht u vragen voor mij hebben of graag eens iets willen bespreken dan kunt u mij rechtstreeks 
benaderen via onderstaand telefoonnummer of 
mailadres.  
 
Graag tot ziens!  
 
Berna Velderman 
06 – 302 644 32   
b.velderman@stimenz.nl  
Werkdagen: maandag, dinsdag en woensdag 
 
Agenda 
 

3 – 6 februari Studiedagen team Kinderen zijn van vrijdag tot en met maandag 
vrij 

13 februari Rapport 1 mee  

16 en 21 februari Rapportgesprekken  

23 februari Maandviering  

27 februari – 3 maart Voorjaarsvakantie   

8 maart Biddag  

6 - 17 maart  Klein project Kijkmoment klein project: vrijdag 17 maart 
11.30 uur tot 12.30 uur 

 
Tot slot 

Aan het eind van deze nieuwsbrief rest mij u mede namens het team een goed weekend toe te 

wensen.   

 
 
Hartelijke groet, 
Colinda van Milligen 


