
Beste ouders/verzorgers,

De zomervakantie is wat mij betreft voorbij gevlogen! Gelukkig lang genoeg om uit te rusten van een druk en
soms een beetje ingewikkeld schooljaar. We hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad en er weer
helemaal klaar voor is!

De afgelopen week zijn de leerkrachten aan de slag geweest om de lokalen in orde te maken en de lessen voor
te bereiden. Ook is er hard gewerkt om b.v. de schoolpleinen klaar te krijgen. Op de pannakooi na, is alles nu
vrijwel af en kunnen we eindelijk gebruik gaan maken van de mooie speeltoestellen buiten.

Ook binnen is er nog flink gewerkt. Zo zijn de digiborden gelukkig geleverd en opgehangen en ook de
garderobekasten kunnen nu gebruikt worden. Die laatste zijn echter nog niet helemaal klaar… er wordt nog
gewacht op een levering van het hout om alles mooi af te werken. Hopelijk lukt het om alles helemaal rond te
hebben als in oktober de school officieel geopend gaat worden, hierover later meer.

Wij hebben zin in het nieuwe jaar! We hopen op een mooi jaar, maar het zal ook best nog spannend worden. De
samenwerking in het Mozaïek zal steeds meer vorm krijgen, het was fijn om elkaar in de weken voor de
zomervakantie al een beetje te hebben leren kennen. Sommige dingen zullen hetzelfde blijven, andere zullen
veranderen omdat we nu rekening moeten houden met de andere organisaties. Daarbij zijn er ook een aantal
veranderingen binnen de school zelf.

Met deze Nieuwsbrief zullen we u hierover informeren. Na het weekend staat de informatie, voor zover van
toepassing ook op de website en is de nieuwe schoolgids online. Bij deze Nieuwsbrief ontvangt u wel alvast de
Jaarplanning voor dit jaar.

Corona-maatregelen

De corona-maatregelen die voor de zomervakantie van kracht waren, gelden voor een groot gedeelte nog

steeds, maar er zijn ook enkele aanpassingen. In september komt het kabinet met nieuwe richtlijnen, afhankelijk

van hoe de komende weken zullen verlopen.

● Leerlingen kunnen zonder beperkingen naar school.

● Medewerkers houden ten minste tot 20 september 1,5 meter afstand van elkaar.

● Groepen hoeven niet meer uit elkaar gehouden te worden.



● Aanwezigheid van ouders/verzorgers en externen (b.v. hulpverleners) hoeft niet meer te worden

beperkt, mits er 1,5 meter afstand tussen volwassenen aangehouden wordt. Om te voorkomen dat het

te druk wordt binnen en bij school houden we de regels aan over het wegbrengen.

● Het zogenaamde ‘snottebellenbeleid’ is gewijzigd: kinderen t/m 12 jaar mogen met lichte

verkoudheidsklachten als een loopneus, neusverkouden, niezen en/of keelpijn weer naar school. Hier

geldt: bij twijfel blijf je thuis. Er is een nieuwe beslisboom, deze wordt als bijlage meegestuurd.

Halen en brengen

De eerste weken in het nieuwe gebouw hebben we met elkaar flink moeten wennen aan de drukte aan het

begin en eind van de dag in vergelijking met de Jordaensdreef. Het blijft natuurlijk drukker, maar gelukkig gaat

het steeds meer gestroomlijnd. Bovendien zijn de grootste werkzaamheden aan ons pand én aan de

nieuwbouwpanden in de buurt achter de rug, waardoor er minder werkbusjes staan.

Er zijn een aantal aandachtspunten van belang om alles nóg beter te laten verlopen.

● Om het risico van het verspreiden van het coronavirus zo klein mogelijk te houden, zijn we ondanks de

versoepelingen, terughoudend met het toelaten van ouders/verzorgers en externen in school.

Net als voor de vakantie worden de leerlingen opgevangen bij het hek door medewerkers van het

Mozaïek en gaan zij vanaf hier zelfstandig naar binnen.

De leerlingen van Zandkasteel en Boomhut mogen naar de zij-ingang gebracht en gehaald worden.

De eerste schooldag mag begeleiding van nieuwe leerlingen wel meelopen naar hun klas.

● De verschillende hek-poorten zijn genummerd.

Poort 1 is voor de leerlingen die met de grote bussen komen. Deze bussen blijven buiten het hek. Er

staan medewerkers van de scholen om deze leerlingen veilig naar de hoofdingang te begeleiden.

Poort 2 is voor de leerlingen die worden gebracht met eigen vervoer of zelfstandig lopend naar school

komen. Zij kunnen via de stoep via de hoofdingang naar binnen.

Poort 3 is voor de leerlingen die met de fiets komen, het is het hek van de fietsenstalling. In de stalling

is er een hek direct naar het schoolplein waardoor zij naar de hoofdingang kunnen lopen. Zij hoeven

dus niet meer het hek uit om naar binnen te gaan.

● De parkeerplekken voor de school zijn bedoeld voor de bussen. U mag hier niet parkeren bij het halen

en/of brengen. Omdat er geen kiss&ride strook is, zorgt het in- en uitstappen voor school voor

oponthoud. Probeer dit zoveel mogelijk te voorkomen.

De parkeerplaatsen op het terrein van school zijn niet bedoeld voor parkeren t.b.v. halen en brengen.

● Aan het eind van de dag blijven de leerlingen die met het leerlingenvervoer naar huis gaan in school

tot de chauffeur er is.

Teamleden schooljaar 2021-2022

Dit jaar kunnen we een aantal nieuwe medewerkers verwelkomen, maar helaas hebben we ook afscheid moeten

nemen en zullen we dat de komende maand nogmaals doen. Hierbij alle veranderingen nog even op een rij:



Juf Manon Nieuwdorp (onderwijsassistent) zal een deel van de vervanging van Lizette op zich nemen. Manon is

afgelopen jaar werkzaam geweest op de Ark en kent hierdoor het nieuwe pand al goed en ook voor de

teamleden is zij al een beetje bekend.

Juf Claudia Metz (leerkracht vervangingspool) heeft volgend schooljaar de Willem Alexanderschool als

stamschool. Omdat zij echter in de vervangingspool zit komt zij alleen op de dagen dat zij niet ingezet hoeft te

worden op een andere school.

Juf Irene Russcher (onderwijsassistent) heeft het afgelopen jaar de ziektevervanging van Lizette van Leeuwen

gedaan, maar zal nu structureel ingedeeld worden in de Boomhut.

Juf Marian Bal (onderwijsassistent) heeft het andere deel van de vervanging van Lizette voor haar rekening

genomen. Ook aan het begin van het schooljaar zal zij dit blijven doen in het Zandkasteel.

Meester Melvin de Lange (gymleerkracht) is in dienst van de Hoeksche School. Hij wordt gedetacheerd en zal

ook de gymlessen voor de leerlingen van de Willem Alexanderschool verzorgen op dinsdag en vrijdag. Hij is wel

alle dagen op school aanwezig.

Meester Steef Vooren (muziekleerkracht) verzorgt komend schooljaar om de twee weken muzieklessen voor

onze kinderen. Dit maakt deel uit van het programma ‘Muziek in de klas’. Steef maakt niet vast deel uit van ons

team, maar is al wel een bekend gezicht voor de meeste van onze leerlingen.

Zoals al aangegeven nemen we binnenkort helaas ook afscheid van twee collega’s:

Juf Malou Abbas (pedagogisch medewerker) heeft kort voor de zomervakantie een lastige knoop doorgehakt en

kiest voor een school dichter bij haar woonplaats. Momenteel zijn we druk bezig met het zoeken van een andere

lastige taak: het zoeken van een goede vervanger.

Juf Marie-José Roefs (schoolmaatschappelijk werkende) zal ook niet meer in dienst zijn bij de Willem

Alexanderschool. Zij zal echter wel met ons verbonden blijven, maar dan via Kwadraad.

Tot slot nog de ziekenboeg.

Met juf Anita Groeneweg gaat het al een stuk beter, zij begint in ieder geval haar gewone dagen.

Juf Michon Sprengers (logopedist) gaat ook beter, maar zij zal nog niet volledig aan het werk zijn. Haar

werkzaamheden staan vooral in het teken van het uitbouwen van haar re-integratieprogramma.

Juf Lizette van Leeuwen (onderwijsassistent) is nog onvoldoende hersteld. De verwachting is dat zij voorlopig

minimaal zal opbouwen in haar re-integratieprogramma.

Om alle wijzigingen compleet te maken, tot slot alle collega’s van wie we afscheid hebben genomen aan het eind

van het schooljaar:

Juf Marieke Timmermans (orthopedagoog) heeft eind juni afscheid genomen van de Willem Alexanderschool

omdat juf Leontine Teeuw weer volledig is hersteld. Gelukkig verliezen we haar niet helemaal uit het oog omdat

zij deel uit zal gaan maken van de Ondersteuningscommissie van het Samenwerkingsverband.

Juf Teunie de Heer (onderwijsassistent van de Torenkamer) gaat m.i.v. het nieuwe schooljaar werken op een SBO

school in Rotterdam.



Juf Angelique de Boer (leerkracht van de Torenkamer) gaat in de vervangingspool van de stichting en blijft ook

leerkracht bij de Parel. Zij zal niet meer op de Willem Alexanderschool werken.

Juf Anita Yntema (intern begeleider) gaat volledig werken op de Ark als intern begeleider/leerkracht.

Juf Janneke de Graaf (onderwijsassistent Zandkasteel) gaat genieten van een welverdiend pensioen. We hebben

voor de vakantie feestelijk afscheid van haar genomen.

Indeling groepen

De groepsindeling voor volgend jaar ziet er als volgt uit:

Zandkasteel

Juf Marjolein Holster (leerkracht) maandag, dinsdag

Juf Annemiek de Barse (leerkracht) woensdag, donderdag, vrijdag

Juf Manon Nieuwdorp (onderwijsassistent) maandag, dinsdag, donderdag

Juf Marian Bal (onderwijsassistent) woensdag, vrijdag

Juf Lizette van Leeuwen (onderwijsassistent) maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag

(maar i.v.m. re-integratie voorlopig afwijkende uren en dagen)

Boomhut

Juf Margriet de Graaf (leerkracht) maandag, dinsdag, woensdag

Juf Margriet van Daal (leerkracht/directeur) donderdag, vrijdag

Juf Irene Russcher (onderwijsassistent) maandag, dinsdag, donderdag

Juf Wendy Spencer (klassenassistent) woensdag, vrijdag

Torenkamer

Juf Anita Groeneweg (leerkracht) maandag, dinsdag, woensdag, donderdag

Juf Jeanette Oosthoek (leerkracht/IB’er) vrijdag

Vuurtoren

Juf Carina Visser (leerkracht) maandag, donderdag, vrijdag (tijdelijk gewijzigd)

Juf Naomi van den Bergh (leerkracht) dinsdag, woensdag

Herberg

Juf Patty Lutz (leerkracht) maandag*, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Juf Margriet van Daal (leerkracht/directeur) maandag (*ong. om de twee weken)

Pedagogisch medewerker

Malou Abbas maandag, dinsdag, woensdag, donderdag (tot 1 oktober 2021)

Orthopedagoog

Leontine Teeuw dinsdag, vrijdagmiddag

Logopediste

Michon Sprengers maandag, dinsdag, vrijdag



Intern begeleidster

Jeanette Oosthoek maandag, woensdag, donderdag

Administratief medewerker

Hetty de Graaf maandag, dinsdag, woensdag (tot 11.00 uur)

Directeur

Margriet van Daal (maandag), dinsdag, woensdag ambulant t.b.v. directietaken.

Tot slot is de Willem Alexanderschool de stamschool van Claudia Metz. Zit maakt deel uit van de

vervangingspool en zal hierdoor waarschijnlijk alleen bij gezamenlijke teamactiviteiten bij ons aanwezig zijn. Als

er geen zieke leerkrachten binnen de stichting vervangen hoeven te worden is zij op maandag en dinsdag wel

aanwezig.

Gymdagen

De leerlingen van Boomhut, Torenkamer, Vuurtoren en Herberg krijgen op dinsdag en vrijdag gym van Melvin de

Lange in de grote gymzaal op school.

Hiervoor hebben zij gymkleding (gympak of los broekje/shirt) nodig. Schoenen worden aangeraden. Deze mogen

niet buiten gedragen worden en geen zwarte zool hebben.

De kleuters gymmen voornamelijk in de speelzaal van Gemiva met hun eigen leerkracht. Er wordt nog gekeken

of er ruimte is om ook een aantal lessen in de grote lessen te laten verzorgen door Melvin.

Muzieklessen

Zoals aangegeven krijgen de leerlingen dit jaar muzieklessen aangeboden via Muziekschool Hoeksche Waard. De

lessen worden gegeven door Steef Vooren. Deze lessen vinden om de twee weken plaats, de leerkracht is hierbij

aanwezig en zal gedurende de tussenliggende periode ook lessen verzorgen in de eigen groep. Hierbij wordt

aangesloten op de lessen van Steef. De kinderen zullen ook met verschillende muziekinstrumenten

kennismaken. Een voorbeeld hiervan is een ukelele.

Steef heeft voor de vakantie al kennisgemaakt met de groepen waarbij hij een lied heeft geoefend voor de

opening in juni.

Jaarkalender

Bij deze Nieuwsbrief ontvangt u een kalender met veel belangrijke data in het jaar. De meeste activiteiten

spreken voor zich, maar voor een aantal is een toelichting handig.

● Luizencontrole > door de corona maatregelen heeft de controle op school op een laag pitje gestaan.

Dat is best jammer, want er leken meer gevallen te zijn dan we gewend waren. Nu er door de

versoepelingen meer mogelijk is, willen wij daarom de controles graag weer oppakken. In principe

vindt deze controle op elke eerste woensdag na een vakantie plaats en wordt uitgevoerd door een

aantal ouders.

● Informatieavond > redelijk aan het begin van het jaar, als we een paar weken op school zijn, is er een

algemene informatieavond waarin we de bijzonderheden van het jaar toelichten. Ook deze avond is

door corona het afgelopen jaar niet doorgegaan. Omdat wij het contact met ouders en verzorgers erg



belangrijk vinden, hebben wij deze avond weer opnieuw opgenomen in de kalender. We hopen dat

deze op een veilige manier kan doorgaan.

● De Kinderboekenweek (KBW) starten we altijd gezamenlijk met alle leerlingen op school. We hebben

dan een bijeenkomst in de thema van dat jaar. Omdat er dit jaar voor het hele Mozaïek een

verhalenverteller komt, is het nodig de opening een dag eerder dan de officiële datum te doen. Het is

gewoon onder schooltijd, maar ouders en verzorgers kunnen helaas niet komen kijken.

● De Talentenshow is traditiegetrouw aan het eind van de kinderboekenweek, maar niet per se in het

thema. Bij de Talentenshow mogen alle kinderen die dat willen hun talent aan de andere leerlingen en

leerkrachten laten zien. Deze middag vindt onder schooltijd plaats. We hopen dat we dit jaar weer

ouders/verzorgers kunnen verwelkomen.

● Er zijn drie gespreksavonden per jaar. De eerste in november is bedoeld om kort te bespreken hoe de

eerste periode is verlopen. Toetsgegevens worden niet besproken. Dit wordt gedaan tijdens de andere

gespreksmomenten in februari en juni.

● De sportdag wordt dit jaar in samenwerking met de combinatiefunctionaris van Hoeksche Waard

Actief georganiseerd. De exacte invulling wordt nog besproken, maar zowel leerlingen van de Willem

Alexanderschool, het Pluspunt als de Ark zullen hier aan meedoen.

● Schoolverlaters - In de kalender staat een aantal keer SVL genoemd. Dit is de afkorting voor de groep

schoolverlaters. Voor hen staan er een aantal aparte toetsmomenten en activiteiten gepland. De

leerkrachten brengen u hier verder van op de hoogte tijdens de informatieavond.

● Toetsweken - De toetsweken worden twee keer per jaar gehouden. In deze periode wordt gekeken hoe

uw zoon of dochter zich ontwikkeld. Het is niet nodig om speciaal voor te bereiden, maar wij willen u

wel vragen hier zoveel mogelijk rekening te houden mee met het maken van afspraken bij tandartsen

e.d.

● Het Eindfeest/Juffendag is de feestelijke afscheidsdag van het jaar. We maken er een gezellige boel van

en… zwiepen de schoolverlaters aan het eind van dag ook daadwerkelijk de school uit.

De verjaardagen van de leerkrachten worden op deze dag ook in één keer gevierd, de Juffendag.

● De Kennismakingsochtend wordt ook wel ‘doorschuifochtend’ genoemd. Aan het begin van de ochtend

gaan de leerlingen tot aan de pauze kennismaking met de klas van het volgende jaar. Ook nieuwe

leerlingen worden hiervoor uitgenodigd.

● De marge-dag is een dag die bedoeld is om bij eventuele calamiteiten toch voldoende lesuren te

garanderen. Het gaat dan om calamiteiten als b.v. een kapotte verwarming of het niet rijden van het

leerlingenvervoer waardoor er geen les gegeven kan worden.

Ongeveer twee weken wordt bekend gemaakt of de marge-dag een gewone lesdag is of niet. Houd hier

rekening mee met het plannen van de zomervakantie.

● Lesvrije dagen worden gebruikt als studiedagen of andere (voorbereidings)-activiteiten van het team.

Op deze dagen zijn de leerlingen vrij, u moet zelf voor opvang zorgen. Het leerlingenvervoer krijgt een

overzicht van vakanties en alle (les)vrije dagen, maar uiteraard is het altijd verstandig ook zelf contact

te houden met de vervoerder van uw zoon of dochter.

Dit jaar is er voor de voorjaarsvakantie GEEN lesvrije dag ingepland.



Lesvrije dagen & Vakanties

De lesvrije dagen en de vakanties op een rij:

Lesvrije dag 1 maandag 4 oktober 2021

Lesvrije dag 2 maandag 22 november 2021

Lesvrije dag 3 vrijdag 24 december 2021

Lesvrije dag 4 vrijdag 4 februari 2022

Lesvrije dag 5 maandag 28 maart 2022

Lesvrije dag 6 vrijdag 17 juni 2022

Lesvrije dag 7 vrijdag 1 juli 2022

Herfstvakantie maandag 18 oktober 2021 t/m vrijdag 22 oktober 2021

Kerstvakantie maandag 24 december 2021 t/m vrijdag 7 januari 2022

Voorjaarsvakantie maandag 28 februari 2022 t/m vrijdag 4 maart 2022

Meivakantie donderdag 25 april 2022 t/m vrijdag 6 mei 2022

Hemelvaart donderdag 26 en vrijdag 27 mei 2021

Pinksteren maandag 6 juni 2022

Zomervakantie maandag 11 juli 2022 t/m vrijdag 19 augustus 2022

(eerste schooldag maandag 22 augustus 2022)

Sinterklaas vrijdag 3 december 2021 - 12.30 uur vrij

Koningsspelen vrijdag 22 april 2022 - 12.30 uur vrij

Extra vrij

Regelmatig krijgt de school verzoeken voor extra vrije dagen buiten de vakanties om.

Dit mag alleen in uitzonderlijke gevallen. Deze uitzonderingen staan beschreven op de website van school onder

de button voor ouders/verzorgers, kopje ‘verlof aanvragen’.

Wij vragen u met klem voorafgaand aan het boeken van een vakantie of weekendjes weg, hier rekening mee te

houden.

Tot slot

Het is een flinke Informatiebrief geworden, maar we hopen dat hiermee de meest belangrijke zaken genoemd

zijn. In de groep wordt door de leerkrachten verder inhoudelijk ingegaan op het lesprogramma. Daarnaast zijn zij

natuurlijk bereikbaar voor vragen. Het liefst na schooltijd, via de mail of een afspraak. Bij deze brief vindt u een

lijst met alle e-mailadressen.

Veel informatie zal ook de website terug te vinden zijn. Hier wordt momenteel hard aan gewerkt om alles

up-to-date te maken.

De groepen zijn ingericht, de spullen liggen klaar… we hebben er zin in!

Voor nu allemaal nog een heel fijn laatste vakantieweekend, tot maandag!



E-mailadressen medewerkers Willem Alexanderschool 2021-2022

Margriet van Daal m.vandaal@csgdewaard.nl
Jeanette Oosthoek j.oosthoek@csgdewaard.nl
Annemiek de Barse a.debarse@csgdewaard.nl
Marjolein Holster m.holster@csgdewaard.nl
Lizette van Leeuwen l.vanleeuwen@csgdewaard.nl
Marianne Bal m.bal@csgdewaard.nl
Manon Nieuwdorp m.nieuwdorp@csgdewaard.nl
Margriet de Graaf m.degraaf@csgdewaard.nl
Wendy Spencer w.spencer@csgdewaard.nl
Irene Russcher i.russcher@csgdewaard.nl
Anita Groeneweg a.groeneweg@csgdewaard.nl
Carina Visser c.visser@csgdewaard.nl
Naomi van den Bergh n.vandenbergh@csgdewaard.nl
Patty Lutz p.lutz@csgdewaard.nl
Marie-José Roefs m.roefsgrem@csgdewaard.nl
Michon Sprengers m.sprengers@csgdewaard.nl
Hetty de Graaf h.degraaf@csgdewaard.nl
Leontine Teeuw l.teeuw@csgdewaard.nl
Malou Abbas m.abbas@csgdewaard.nl
Claudia Metz c.metz@csgdewaard.nl
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