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Belangrijke data
Beste ouders, verzorgers,

13-11-2019

De afgelopen weken zijn er weer volop ontwikkelingen
gaande met betrekking tot de nieuwbouw van de te
bouwen school. Het krantenartikel van donderdag 31-10
is opgenomen in deze Willem Spreekt!

OBO studiedag. Alle
kinderen vrij

Op donderdag 24 oktober heeft de overblijf commissie
bezoek ontvangen in verband met verlenging van de
Gouden Ster Tussenschoolse opvang (TSO). De conclusie
is dat de overblijf van de Willem de Zwijgerschool trots
kan zijn op de dagelijkse uitvoering van de lunchpauze
voor de kinderen. Eind november wordt officieel bekend
gemaakt of we de Gouden Ster mogen verlengen.
Alvast namens het team een felicitatie voor het mooie
compliment dat het bezoek heeft gegeven!

OR vergadering

21-11-2019

22-11-2019
1e rapport mee

Oefenen ontruiming
tijdens het overblijven

Er is inmiddels een Parro verstuurd m.b.t. de landelijke
staking van 6 november. Het team van de Willem heeft
ervoor gekozen niet te gaan staken en de school zal dus
open zijn. We blijven ons wel degelijk zorgen maken over
met name het tekort aan leerkrachten. Het is heel fijn dat
de afgelopen twee weken de (gedeeltelijke)
afwezigheid van meester Stef is opgevangen en dat we
een vervanger hebben wanneer juf Manon met verlof
gaat in januari. We willen nogmaals benadrukken dat
‘vervanging’ niet vanzelfsprekend is. Tot nu toe zijn er
nog geen groepen opgedeeld of naar huis gestuurd,
maar de vraag is of dit zo kan blijven, zeker wanneer er
sprake is van twee of meer afwezige leerkrachten.

Vriendelijke groeten Team Willem de Zwijger
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Parro en mail uit Parnassys
De meeste communicatie tussen school en ouders vindt plaats via Parro. Zo nu en dan wordt
er door school voor gekozen om een mail vanuit Parnassys te sturen. Dit is met name het
geval wanneer er sprake is van veel tekst of verschillende bijlages.
Onze ervaring is dat de meeste ouders de voorkeur geven aan communicatie via Parro. De
mails die worden gestuurd vanuit Parnassys lijken bij sommige ouders nog wel eens in de
spambox terecht te komen. Er zal steeds minder vaak een mail worden verstuurd uit
Parnassys en ook berichten met bijlagen zullen worden verstuurd per Parro.
Wist u dat u ook Parro op uw laptop/pc kunt openen met dezelfde gebruikersnaam en
wachtwoord? Zo kunt u op uw gemak de eventuele bijlages beter bekijken.
Als proef op de som is deze Willem Spreekt dan ook via Parro verstuurd.

Parro en privacy-instellingen doorgeven
Parro en de school doen er alles aan om zorgvuldig en gepast om te gaan met de privacy
van kinderen. Omdat het prettig is dat er met ieders specifieke voorkeuren rekening
gehouden wordt, en dit tegenwoordig zelfs wettelijk verplicht is, heeft Parro een manier
gevonden om dit heel makkelijk, veilig én met een vermindering van administratiedruk op te
lossen. Alles staat in 1x op de juiste plek in het vertrouwde ParnasSys.
Hoe werkt het?
Ieder schooljaar heeft de school toestemming nodig om beeldmateriaal te delen. Aan het
begin van het schooljaar kunnen ouders via Parro hun voorkeuren doorgeven. Deze
voorkeuren kunt u overigens te allen tijde aanpassen!
Dit kunnen ouders doen via de volgende stappen:
•

Ga naar het vierde tabblad 'Instellingen'.

•

Tik op Profiel en scroll naar het kopje 'Mijn kinderen'.

•

Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes achter het kind.

•

Parro neemt de voorkeuren over zoals de school die in ParnasSys heeft ingesteld. Als
bonus wordt dit voor de school automatisch geadministreerd in ParnasSys.

Wat zijn de voordelen voor jou als ouder?
Ouders kunnen met een paar kliks doorgeven waar zij wel en juist geen toestemming voor
geven. Ook tijdens het schooljaar kan de ouder inzien wat hij/zij aan het begin heeft
doorgeven.
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Basisschool Willem de Zwijger krijgt Verkeersveiligheids Label
Door: Monique Jansen vrijdag 25 oktober 15:20 - 2019

WILLEMSTAD – Er hing in de basisschool Willem de Zwijger vrijdag een feestelijke stemming. De
school kreeg namelijk het Verkeersveiligheids Label uitgereikt. Voor de gelegenheid was wethouder
Thomas Zwiers naar de meest westelijke kern van de gemeende afgereisd. De plaatselijke
fietsenmaker Kees Saarloos was aanwezig om gelijk alle fietsen van de kinderen te controleren.

Het label was één van de laatste dat in de gemeente die Moerdijk werd uitgereikt. Directeur Lous Paijens:
"Maar we zijn wel de enige school in Moerdijk die de gouden ster hebben voor tussenschoolse opvang". Zij
vertelde erg blij te zijn dat "haar" school nu ook het bordje van het Verkeersveiligheids label aan de uur
mocht schroeven. Joop van Tongeren van het Brabants Verkeersveiligheids Label kwam het bordje
persoonlijk aan de wethouder overhandigen en die gaf het weer aan de directeur. Dat gebeurde op het
schoolplein waar alle kinderen toekeken.
Veiligheid
Wethouder Zwiers: "De gemeente beschouwt veiligheid en in dit geval verkeersveiligheid als één van haar
kerntaken. Door aandacht te blijven geven aan verkeersveiligheid in onder andere het onderwijspakket
vanuit het project Brabants Verkeersveiligheids Label. Het doel is om te komen tot een verbetering en
bewustwording van verkeersgedrag bij onze inwoners.
Leerkracht Annamarie Laurijsse had de voorbereidingen om het label te krijgen gecoördineerd. Zij vertelde
dat vooral de medewerking van de ouders erg belangrijk is en drukte ze op het hart, dat niet alleen de
controle van de fietsen belangrijk is maar dat het om de veiligheid van de kinderen gaat.
Fietsenmaker
Fietsenmaker Kees Saarloos was naar de school gekomen om de fietsen samen met de wethouder te
keuren. Er waren maar weinig fietsen die helemaal veilig waren. Alle leerlingen kregen een
keuringsrapportje mee. De verlichting was meestal wel in orde maar aan de zijreflectie en de banden
mankeerde vaak wat. Hij raadt de ouders aan om hun kinderen als ze op de fiets zitten een veiligheidsvest
aan te laten trekken.
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Artikel BN de Stem:

Gemeenteraad wel voor verhuizing
Kogelvangers in Willemstad
WILLEMSTAD - Kogelvangers verhuist als het aan de gemeenteraad ligt toch naar de andere
kant van de Grintweg om ruimte te maken voor een nieuw multifunctioneel gebouw in
Willemstad. Dat bleek woensdagavond in de raadscommissie sociale infrastructuur.
Ad Goddrie 30-10-19, 21:50 Bron: BN DeStem

Ons voorstel wordt unaniem aan de kant geschoven,
maar toch ben ik een beetje blij
Eef Schoneveld, wethouder Moerdijk

De fracties gaan daarmee in tegen het college van burgemeester en wethouders dat eigenlijk
de voorkeur heeft om het nieuwe complex op een ander deel van het terrein van de
voetbalclub te bouwen: een overloopveldje achter het zwembad. Een nieuw clubgebouw voor
Kogelvangers is dan niet nodig. De vereniging niet verplaatsen scheelt 1,3 tot 1,9 miljoen euro
De gemeente studeert al een poos op gezamenlijke huisvesting voor de basisscholen Willem
de Zwijger en De Singel. Het idee is om er allerlei andere voorzieningen zoals een gymzaal,
kinderopvang en enkele activiteiten van Gebouw Irene aan te koppelen.

Reuring in Willemstad
De voorkeurslocatie van het college zorgde voor reuring in Willemstad, omdat betrokken
partijen zoals stadstafel, de scholen en de voetbalclub opteren voor een verplaatsing van
Kogelvangers. De accommodatie is verouderd, ook doorsnijdt de Grintweg het sportterrein en
dat is onveilig.
De raad gaat er wel vanuit dat de voetbalclub straks een flinke bijdrage levert om de
verhuizing mogelijk te maken.

Duurder, maar geen bezwaar
Wethouder Eef Schoneveld verklaarde eerder al er geen bezwaar tegen te hebben als de raad
voor de duurdere variant zou kiezen. ,,Ons voorstel wordt unaniem aan de kant geschoven,
maar toch ben ik een beetje blij”, aldus de wethouder woensdagavond.
De gemeenteraad neemt komende maand een besluit over welke locatie nader onderzocht
wordt.
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Wist u dat…
-

We 6 november NIET gaan staken?
Juf Thalisia vanaf 6 januari fulltime groep 3-4 gaat draaien, omdat juf Manon dan van
haar verlof gaat genieten?
We hard op zoek zijn gegaan voor een vervanger op de maandag in dinsdag in groep
5?
Dat we meester Rick bereid hebben gevonden op deze dagen komen in te vullen?
Meester Stef voorlopig geen gymlessen mag/kan geven?
Groep 8 toch gymles krijgt van meester Victor?
Meester Stef dan groep 7 waarneemt?
We twee nieuwe kinderen op school hebben ontvangen in groep 4 en 5?
Wij de broers Milan en Stanley van harte welkom heten?

Welkom
In oktober zijn Milan in groep 5 en Stanley in groep 4 gestart. In november starten Alba, Jace
en Sem in groep 1-2. Wij wensen Mila, Stanley, Alba, Jace en Sem heel veel speel- en
werkplezier toe op de Willem.

Volgende Willem Spreekt: eind november
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