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Personeel
Saskia heeft aangegeven dat zij na de zomervakantie graag wil werken in de regio waar zij woont, zodat zij gelijktijdig met haar
kinderen vakantie heeft. Dat betekent dat Saskia onze school gaat verlaten en gaat werken in regio midden.
We gaan haar zeer missen. Saskia heeft 11 jaar bij ons gewerkt en in meerdere bouwen les gegeven. Saskia ondersteunde de
laatste maanden op woensdag de kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong. Daarnaast was en is Saskia altijd de juf met de
dans- en gymoefeningen tussen de lessen door.
Na de zomervakantie komt bij ons een full-time onderbouw leerkracht werken. In de volgende Waslijn kunnen we haar naam
doorgeven, daarvoor is het nu nog net te vroeg (de ouders van haar school moeten nog geïnformeerd worden). Daarnaast
hebben we gesprekken met verschillende leerkrachten die bij ons op school willen komen, maar nog niet de keuze hebben
gemaakt. We blijven uiteraard ons best doen om personeel naar ons toe te trekken.
Yanthe is vanaf 23 mei weer bij ons aan het werk. Dat betekent dat vanaf die tijd Esther nog één dag in groep 6 staat en de
andere dagen weer les gaat geven in groep 1-2d. Pieter werkt niet meer in groep 6. Het precieze rooster van die week wordt
via Klasbord met de groepen gedeeld.

Berichtje van Marianne Houterman
Beste ouders,
Zoals enkele ouders misschien al gezien of gehoord hebben, help ik wekelijks een uur in groep 3a bij juf Evelien. Dit wil ik
langzaam uit gaan breiden, maar dat is afhankelijk van hoe het met mij gaat. Mijn behandelingen zijn achter de rug, nu is het
nog wachten op de uitslag van de MRI. Ik vind het heel fijn om af en toe weer op school te zijn.
Lieve groet van juf Marianne

AVG
Op 25 mei gaat de algemene verordening persoonsgegevens gelden. Dit heeft behoorlijk wat consequenties voor school. Na
de meivakantie volgt hierover formele informatie vanuit de stichting, maar hierbij alvast een greep van de te nemen
maatregelen:
 We stellen op stichtingsniveau en op schoolniveau een functionaris c.q. coördinator voor de gegevensverwerking aan.
 Met alle partijen waar we mee samenwerken en aanbieders van digitale middelen waar persoonsgegevens mee
uitgewisseld moeten worden om tot werken te komen, worden verwerkings-overeenkomsten afgesloten waarbij
afgesproken is dat de persoonsgegevens alleen gebruikt worden voor de doelen van de samenwerking of het digitale
(leer)middel en altiid achter een code vergrendeld blijven. Deze code is alleen bekend bij de beheerder.
 We maken op stichting- en schoolniveau een overzicht van de verwerkingsovereenkomsten.
 Gegevens van ouders en kinderen worden uit de klassenmappen gehaald en digitaal vergrendeld opgeslagen.
 Onze leerkracht-computers krijgen een time-slot, zodat deze vergrendeld worden wanneer zij een paar minuten niet
worden gebruikt.
 U moet als ouder/verzorger toestemming geven aan school voor het gebruik van foto’s, video’s etc van uw kind.
Daarnaast heeft deze wet ook consequenties voor u.
Wij wijzen u er nu vast op dat u foto’s die u maakt van uw kind tijdens schoolse activiteiten, waarop ook andere kinderen staan
van school, wettelijk niet meer zonder toestemming van de ouder/verzorger van deze kinderen mag delen op facebook,
whattsapp en andere sociale media waarbij de foto verder verspreid kan worden dan het oorspronkelijke bedoelde bereik.

Juffen en meesterdag 23 mei
Op 23 mei vieren alle juffen en meesters hun verjaardag. Op Klasbord wordt duidelijk aangegeven wat er die dag gedaan wordt
en wat de kinderen aan eten en drinken mee kunnen nemen. Het is traditie dat alle kinderen zich op deze dag mogen verkleden!
Veel ouders geven aan de juffen en meesters een cadeautje. Dit wordt erg gewaardeerd, maar weet dat de kindertekening
voor de leerkrachten ook al een prachtcadeau is.

Duindag 31 mei
Op 31 mei gaan de groepen 3 tot en met 8 naar het Koevlak in de Kennemerduinen. De hele dag spelen in de duinen, in het
ven (met laag, afgeschermd water) en tussen de bomen op de top van de duinen.
We zetten het gebied af, kinderen weten precies waar ze wel en niet mogen komen. Voor de kinderen zonder zwemdiploma A
geldt dat zij niet in het water mogen. Geeft u aub aan de leerkracht door wanneer uw kind nog geen zwemdiploma heeft.
Wilt u die dag aan de kinderen voldoende warme (reserve) kleren meegeven? Een buitje kan voor komen en het is vervelend
als kinderen afkoelen. Soms vinden de kinderen dat zelf maar onzin, maar bedenk dat u uiteindelijk eindverantwoordelijke
bent voor de meegebrachte kleding die voor warmte zorgen en kinderen de dag vaak niet goed kunnen overzien.
Bij heel slecht weer gaan we niet naar de duinen, maar naar twee reserve locaties (een zwembad voor de oudsten en een
speelparadijs voor de jongsten). U wordt hierover uiterlijk op 30 mei via mail en Klasbord geïnformeerd.

Kleuterfeest 31 mei
Op dezelfde dag vieren de kleuters hun eigen feest in de school. Het thema dit jaar is sprookjes en het belooft weer een heel
mooi feest te worden met in de ochtend spellen en lekkers door het hele hoofdgebouw en in de middag een
piratenvoorstelling. Op deze dag kunnen we de hulp van ouders erg goed gebruiken! De inschrijfformulieren hangen vanaf
maandag 23 april bij elke kleuterklas. Schrijft u zich daarvoor in?

Sportdag woensdag 27 juni
Door de sportdagcommissie

Het is bijna weer zover dat de sportdag van start zal gaan. Hier volgen daarom enkele belangrijke mededelingen voor deze dag.
Op woensdag 27 juni worden alle leerlingen om 8.30 uur bij de kantine van AV Startbaan verwacht. Hier worden ze ontvangen
door hun groepsbegeleider. Wij verwachten de kinderen in sportieve kleding (trainingspak o.i.d. en sportschoenen). Het is
handig om een flesje of een bidon met water mee te geven. Van de activiteitencommissie krijgen ze water en fruit.
De eindtijd is 12.00 uur voor groep 1 t/m 4 en 12.15 uur voor groep 5 t/m 8; de kinderen kunnen dan weer bij de AV Startbaan
opgehaald worden.
Als u zich opgeeft als hulp voor de sportdag (dit kunt u doen via de bijlage bij deze Waslijn), wilt u zich dan om 8.15 uur melden
bij de sportdagcommissie bij de kantine van AV Startbaan. Hier krijgt u uw groepje toegewezen en een boekje met het
roulatieschema.
Leerlingen van de sportafdeling van scholengemeenschap Panta Rhei begeleiden de spelonderdelen.

Bericht van de medezeggenschapsraad (MR)
Verslag MR vergadering 20 maart 2018
De Medezeggenschapsraad komt jaarlijks gemiddeld zes keer bijeen om met de schooldirectie mee te denken over het
schoolbeleid. De MR vertegenwoordigt daarbij de stem van ouders en leerkrachten en heeft op grond van instemmings-,
initiatief- en adviesrecht krachtige middelen deze stem in het schoolbeleid terug te laten komen. Een belangrijk uitgangspunt
hierbij is, dat de besproken onderwerpen de algemene gang van zaken in de school betreffen.
Om ouders en leerkrachten nog beter op de hoogte te kunnen houden van datgene wat tijdens de MR vergaderingen wordt
besproken, zal voortaan een verslag daarvan in de Waslijn worden opgenomen. De verslagen zullen ook terug te vinden zijn op
de MR pagina van de schoolwebsite, naast het overzicht van alle genomen besluiten.
Tijdens onze tweede bijeenkomst dit jaar stond het vaststaande onderwerp vakantierooster op de agenda. Het rooster is
grotendeels gebaseerd op de door het Ministerie van OC&W voorgeschreven data voor de regio. Daaromheen kan de school
een aantal vrije dagen/weken zelf bepalen, zoals de herfstvakantie van de onderbouw, de tweede week van de meivakantie,
de extra pinkstervakantie en de kind-vrije dagen. Bij het maken van een keuze, geven de leerkrachten aan wat goed is voor de
kinderen gezien het programma en het aantal aaneengesloten lesweken. Zo leert bijvoorbeeld de ervaring, dat voor de
onderbouw de periode tussen zomer- en herfstvakantie niet te lang moet zijn. Bij het kiezen van de kindvrije dagen wordt
onder andere gekeken naar drukke periodes met bv rapportgesprekken en de mogelijkheid die leerkrachten dan hebben om
dit voor te bereiden. Op 28 maart zal dit nader worden besproken in het volledige team van leerkrachten en dan ontvangt de
MR het voorstel ter instemming.
Het tweede punt op de agenda betrof een mogelijke invoering op termijn van een continurooster. Dit is een opzet waarbij
kinderen ’s middags verplicht op school blijven tijdens een kortere lunchpauze en dan eerder uit zijn. De huidige vorm met de
tussentijdse opvang met vrijwilligers zal dan komen te vervallen, de leerkrachten blijven bij hun groep. Dit is een complex
thema met een aantal voor- en nadelen, dat goed tegen elkaar moet worden afgewogen. Bij een mogelijk voorstel zullen alle
ouders en leerkrachten worden betrokken in het besluitvormingsproces.
Verder zijn er de formatiecijfers vanuit het perspectief van de overkoepelende stichting aan de orde geweest. Onze school
staat er wat betreft gelden goed voor. Een punt van zorg is echter de bezetting, oftewel het beschikbaar hebben van voldoende
leerkrachten en onderwijsassistenten. Een complicerende factor is het lerarentekort op landelijk niveau en de
wervingsproblematiek die dit met zich meebrengt door toegenomen concurrentie tussen scholen.
In de afgelopen weken is er veel uitval geweest wegens ziekte en dat heeft zijn weerslag op het functioneren van de school. Er
is veel improvisatie nodig geweest om vervanging voor de klas te krijgen, in het uiterste geval was dit niet mogelijk en moesten
groepen thuis blijven. De bezetting op orde brengen en houden staat hoog op de agenda van de school (en stichting) en zal als
thema centraal staan bij de komende MR vergaderingen.

Er is daarnaast gesproken over verschillende aanbieders van ouderportals (mobiel en desktop) en de geboden
functionaliteiten. Naast een functie als het huidige Klasbord, bieden dergelijke platforms aanvullende opties als het plannen
van rapportgesprekken en een factuursysteem voor TSO en de activiteitencommissie. Het op deze manier stroomlijnen van
informatie in één communicatiekanaal is interessant en zal verder worden onderzocht.
Volgend punt was beleid met betrekking tot buitenlandse leerlingen met het oog op taalachterstand en in het verlengde
hiervan de extra aandacht die dit vraagt van leerkrachten. Het aantal expats stijgt in Amstelveen en dit is terug te zien in het
aantal buitenlandse aanmeldingen. De Gemeente is zich ervan bewust dat het aantrekken van expats niet kan zonder aandacht
te hebben voor de effecten op het reguliere onderwijs. Er zijn daarom plannen voor een public school gericht op deze
doelgroep. In welk stadium dit nu zit en wanneer dit van de grond komt, is nog niet duidelijk. Bij aanmelding op onze school
staat in ieder geval voorop dat de voertaal in principe Nederlands is en dat men geacht wordt lessen te volgen indien nodig
voor basaal begrip van bijvoorbeeld rapportgesprekken. Tot die tijd kan men uiteraard gebruik maken van een eigen tolk.
Tot slot over de samenstelling van de MR en verkiezingen: leerkrachten Ellen Knol en Mitamarian van Leeuwen gaan aan het
eind van dit jaar na twee zittingstermijnen (6 jaar) uit de MR. Daarnaast is er bij de oudergeleding één zittingstermijn verlopen
van Huib van Diessen en heeft Isabelle Klaasse Bos aangegeven wegens tijdgebrek te stoppen met haar werkzaamheden in de
MR.
Nadere informatie over de aankomende verkiezingen met de oproep tot kandidaatstelling komt in de volgende Waslijn.
Onze vergaderingen zijn openbaar. Bij zaken die de school raken kunnen ouders en medewerkers agendapunten aandragen
via mr.waschool@gmail.com of door een van de leden aan te spreken.
Onze eerstvolgende vergadering is 29 mei 2018.
De samenstelling van de MR bestaat uit de volgende leden:
Ouders:
Huib van Diessen, voorzitter
Isabelle Klaasse Bos
Mike Moolenbel
Art van der Vorm
Leerkrachten:
Ellen Knol
Mitamarian van Leeuwen
Cecilica de Bruyn
Jacqueline Sisselaar

Update van de Activiteiten Commissie
Door Charlotte Poldervaart, voorzitter activiteitencommissie

De lente heeft officieel zijn intrede gedaan en met het opkomen van de bloemetjes in de tuin, borrelen ook de ideeën binnen
de activiteitencommissie op om nog meer leuks aan te bieden aan onze kinderen. We hebben ijsjes uitgedeeld aan de kinderen
die naar Elsenhove zijn geweest. Voor sommige klassen was het nog wat frisjes, maar ondanks dat hebben de kinderen
genoten!
Hiernaast zijn we aan de slag gegaan met de uitslag van de poll, hierover in een later stadium meer, maar om een klein tipje
van de sluier op te lichten: eind juni gaan we een boekenmarkt houden, de datum volgt, maar wel nu alvast het verzoek: heeft
u (kinder)boeken die u niet meer leest en die nog wel een ronde mee kunnen: lever ze in op school, we gaan ze dan verkopen
op de boekenmarkt en de opbrengst komt ten goede aan de uitslag van de poll. We laten dit nog even een verrassing zijn, meer
hierover in de volgende Waslijn!
Bij elke ingang van de school staan kratten/dozen: hier kunt u uw boeken inleveren, wij zorgen er dan voor dat ze op de WAS
boekenmarkt terecht komen.
Ten slotte gaat groep 5 naar Muiden, waarbij de activiteitencommissie een vossenjacht organiseert voor de kinderen. Na het
bezoek aan het Muiderslot gaan de kinderen in groepjes door Muiden lopen op zoek naar 'vossen'. Dit zijn ouders verkleed als
vos. We hebben nog een paar vossen nodig, dus aarzel niet, maar geef u op via ac.willemalexanderschool@gmail.com of bij de
leerkrachten van de groepen 5.
Natuurlijk sluit ik af met nóg een oproep: we zijn nog steeds op zoek naar leden, vindt u het leuk om met ons mee te denken
of met ons mee te doen? Laat het me weten, we zijn een gezellige actieve commissie en staan altijd open voor nieuwe ideeen.
Wilt u meer informatie, een kennismakingsgesprek of wilt u zich opgeven, u kunt altijd contact met mij opnemen via
ac.willemalexanderschool@gmail.com of me aanspreken op het schoolplein.

Samenwerking Willem-Alexanderschool en Ontmoetingsgroep Participe Amstelland
‘kind in de oorlog’
Door Team Ontmoetingsgroep Amstelveen, Marloes Kompeer

Maandag 23 april waren deelnemers van de ontmoetingsgroep op bezoek bij groep 6 van de Willem-Alexanderschool. Wij
hebben met deze school een samenwerkingsverband door alle leerjaren heen, deze keer stond het in het teken van hun project
over de Tweede Wereldoorlog.
Sicco en Cora hebben verteld over hun ervaringen als kind in de oorlog.
Sicco heeft kleurrijk verteld : avontuurlijke verhalen van het fietsen naar een neergestort vliegtuig, het elastiek dat hij daar
vond dat mooi om zijn brooddoos paste, maar hij weer moest afstaan aan de tandarts die het kon gebruiken om de boor te
repareren. Ook het verstoppen van een auto, les krijgen in een schuur van een ondergedoken onderwijzer spraken tot de
verbeelding van de kinderen.
Cora was jonger dan Sicco toen de oorlog uitbrak, maar heeft levendige herinneringen aan Opoe, een joodse vrouw uit
Amsterdam die bij hen zat ondergedoken, ze heeft het bombardement gehoord op Schiphol, en vertelde over de wijze waarop
haar vader kon voorzien in voedsel voor het grote gezin.
Tot slot toonde Sicco een pakje sigaretten, dat hij indertijd heeft kunnen krijgen van een Canadees bij de bevrijding, in ruil voor
een paar eieren (het was Pasen toen dat deel van Nederland bevrijd werd). De kinderen mochten allemaal het pakje sigaretten
even vasthouden, dit maakte wel indruk!
De kinderen waren een klein uur vol aandacht en hadden na afloop veel vragen, zoals 'heeft u Anne Frank gekend', 'wat was
het meest gebruikte wapen tijdens de oorlog', 'heeft u familieleden verloren in de oorlog', 'kende u joodse mensen', 'waren er
NSB-ers in uw dorp' en nog veel meer.
Een indrukwekkende ochtend, met verhalen die het leven in de oorlog als kind heel concreet maakten! De kinderen hebben
gemerkt dat Cora en Sicco last hebben van een geheugenstoornis, en dat maakte de ochtend nog meer leerzaam merkte de
juf op, omdat ‘dementie’ hierdoor ook onderwerp van gesprek was. Ook hebben de kinderen kunnen merken dat het geheugen
van langer geleden grotendeels intact is bij mensen met deze vorm van dementie, en dat een gerichte vraag nodig kan zijn om
bij de opgeslagen informatie te komen.

8 verschillende sporten beleven in de zomervakantie
Multisport zomerkamp in Amstelveen
Voor het eerst in de regio Amsterdam en Amstelveen wordt er dit jaar een multisport zomerkamp georganiseerd. Kinderen in
de leeftijd van 4 tot en met 9 jaar kunnen op 23, 24, 25 en 26 juli meer dan 8 verschillende sporten beleven en oefenen in en
rondom de Ben Goudsmithal in Amstelveen.
Het sportbedrijf Amstelveen, Monkey Moves en verschillende sportverenigingen helpen mee om dit mogelijk te maken. Het is
de bedoeling dat het kamp een springplank is naar een vaste sportvereniging of naar een multisportclub, zodat kinderen
wekelijks blijven sporten bij de sport die zij het leukst vinden.
Speciale Willem-Alexander korting
Kinderen van de Willem-Alexanderschool krijgen een speciale korting van 25% op de 4 dagen-tickets en 10% korting op
dagtickets. Stuur een mailtje met de naam van uw kind naar amsterdam@monkeymoves.nl en u krijgt een kortingscode
toegestuurd! Let op: er zijn maar 30 plekjes voor deze actie beschikbaar, dus wees er snel bij!
Meer informatie kunt u vinden op
https://www.monkeymoves.nl/kampen/sportief-zomerkamp-amsterdam/
Locatie van het sportkamp:
Sportlaan 25, Amstelveen
Data:
23,24,25,26 juli 2018
Contactpersoon:
Koen Logchies
Telefoon:
06-43140426

Het team van de Willem-Alexanderschool
wenst u een fijne vakantie!
Maandag 14 mei verwachten we de kinderen weer terug op school

Alle activiteiten op een rij
Dag

Datum

Activiteit

vr
ma

27-04-18
30-04-18

Koningsdag
Meivakantie t/m vrijdag 11-05-18

ma

14-05-18

Start thema groep 3: Natuur
Start thema groep 4: Film & theater
Start thema groep 7: Grieken en Romeinen

di

15-05-18

Bezoek Muiden groep 5

wo

16-05-18

Kamp groep 8 t/m vrijdag 18-05-18

ma
di
wo

21-05-18
22-05-18
23-05-18

Tweede Pinksterdag
Praktisch verkeersexamen groep 8
Juffen- en meestersdag
Middag: Bezoek Anne Frankhuis groep 8 (facultatief)

vr
ma

25-05-18
28-05-18

di
do

29-05-18
31-05-18

ma

04-06-18

ma
di
ma

11-06-18
12-06-18
18-06-18

di
wo
vr

26-06-18
27-06-18
29-06-18

Prestatie groep 5: Middeleeuwen
Start thema groep 6: Klimaat
Start thema groep 8: Roken en alcohol
Schoolsportdag groep 8
Kleuterfeest
Duindag
Bezoek Verzetsmuseum groep 8b
Start thema groep 4: Winkel
Start thema groep 5: Menselijk lichaam
Start thema groep 6: Nederland na de Tweede Wereldoorlog
Start thema groep 7: Jongens en meisjes
Bezoek Verzetsmuseum groep 8a
Start thema groep 3: Dino’s
Start thema groep 8: Reclame
Kindvrije dag groep 1-8
Sportdag groep 1-8
Nieuwsbrief 6

