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18 juni t/m 21 juni

juni
juni
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juni

www.pwaleiderdorp.org
info@pwaleiderdorp.org

Praktisch verkeersexamen groep 7
Bezoek MEC groep 12b
Fietsexcursie groep 7
Bezoek Volkenkunde groep 4
Bezoek Leiderdorps museum groep 7
Schoolreis groep 3 t/m 7
Schoolreis kleuters
Vrij ivm Hemelvaart
Bezoek Hortus Botanicus kleuters
Verkeersles Fietskunsten groep 3 en 4
Vrij ivm Pinksteren
Bezoek MEC groep 12a
Kamp groep 8
Podium groep 5
Verkeersles Fietskunsten groep 3 en 4
Avond4daagse

Schoolnieuws
Ouderpanel
Goede samenwerking en communicatie met ouders vinden we belangrijk en we
betrekken u graag bij de ontwikkelingen van de school. Daarom hebben we
onderzoek laten doen onder ouders in de vorm van een ouderpanel. Dit
ouderpanel heeft woensdag 17 april jl. plaatsgevonden. Met een groep van tien
ouders zijn we, onder leiding van een externe onderzoeker, ruim twee uur in
gesprek geweest over schoolkeuzemotieven, het beeld van de school, de
communicatie en de sterke en zwakke punten van de school.
In het artikel in de bijlage bij deze nieuwtjes delen we de grote lijnen van de
uitkomsten van het ouderpanel met u.
Nieuws uit de Ouderraad
De meivakantie ligt alweer achter ons en de laatste schoolweken zijn
aangebroken. Er liggen nog een aantal leuke activiteiten voor de kinderen in het
verschiet, waaronder de schoolreis op 28 mei naar Duinrell, het kamp en de
musical voor groep 8 en de avondvierdaagse. Loopt u dit jaar (weer) gezellig
mee? Ook zouden we heel blij zijn met een paar extra handen aan de stand,
zodat we koffie, thee, limonade en wat lekkers kunnen uitdelen aan alle lopers.
Mocht u willen of kunnen helpen op een van
de dagen, dan horen we dit graag. Dat kan
door een berichtje via onze mail
(or@pwaleiderdorp.org) of door een van ons
even aan te spreken. Let wel op, want de
avondvierdaagse is dit jaar van dinsdag 18
juni t/m vrijdag 21 juni.
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Mocht u boodschappen doen bij de Albert Heijn, denkt u dan aan de
sponsoractie? De kaartjes die u krijgt, kunnen worden ingeleverd bij de
leerkracht. Hoe leuk zou het zijn als we eerste worden en geld ontvangen zodat
er extra (buiten)speelgoed voor de kinderen kan worden aangeschaft?
En via deze weg willen we u ook graag bedanken voor het (grote) gehoor dat u
gegeven heeft aan ons verzoek voor de vrijwillige ouderbijdrage en bijdrage voor
de schoolreis. Dankzij uw financiële steun, kunnen wij ontspannende activiteiten
voor de kinderen blijven organiseren en dat maakt naar school gaan natuurlijk
extra leuk! Dank u wel namens de kinderen en de ouderraad.
Avond4daagse
Beste ouders en kinderen!
Het is dan eindelijk zo ver, de inschrijvingen voor de avond4daagse zijn van start
gegaan. Het wandelfeest, super leuk voor jong en oud, vindt plaats van:
Dinsdag 18 juni t/m vrijdag 21 juni
Loop je ook gezellig mee??
Aanmelden kan via onderstaande link!
https://www.sv-velocitas.nl/winkel/avond4daagse2019/
Mocht u nog vragen hebben, spreek mij gerust aan of
neem contact op via onderstaande nummer!
Ook mede namens de PWA ouderraad,
Mieke de Groot (moeder van Teun groep 5 & Borre
groep 2b)
06-54318174
Nieuws uit de groepen
Groepen 1/2: juf Stevie, juf Marieke en juf Renske
In de klas zijn we bezig over het thema “buitenspelen.” Pompom wil graag met
LoeLoe buitenspelen met de bal. Helaas is de bal lek. Als ze hem willen
oppompen is hij ineens verdwenen. Ze zullen daarom een ander spelletje moeten
verzinnen. Er liggen spullen bij oma in de schuur zoals een plank, een gieter en
een doos. Je zou denken dat je daar niet mee kunt spelen maar gelukkig hebben
wij daar nog wel goede ideeën bij!
Nieuwe leerlingen: Joley (1/2A) en Nefes (1/2 B) Welkom op de PWA!
Groep 3: juf Floor en juf Wendy
In groep 3 zijn we druk bezig met het automatiseren van de sommen t/m 20. De
kinderen moeten in een hoog tempo + en – sommen kunnen maken. Dit oefenen
we elke dag. We merken dat een hoop kinderen hier nog moeite mee hebben.
Een aantal kinderen hebben thuis Squla. Hier zijn
ontzettend veel spelletjes op te vinden die geschikt zijn om
het automatiseren te oefenen. Mocht u geen Squla hebben,
dan kunt u ook op internet leuke spelletjes vinden. Oefenen
jullie thuis mee?
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Groep 4: juf Ankie en juf Marloes
Afgelopen dinsdag hebben we een uur gewerkt met Muiswerken op de
Chromebook in de groep. Dankzij de hulp van 4 kinderen uit groep 7, 3 ouders
en juf Freke (dank jullie wel allemaal !🙂) is het inloggen nu bij iedereen gelukt
en hebben we goed geoefend met spelling. Volgende week gaan we rekenen met
Muiswerken en zo doen we elke week een vak. Dit om de kinderen te motiveren
om vaker te gaan oefenen met Muiswerken, ook thuis. Zo kunnen de kinderen
ook de tafels oefenen.
Tafels oefenen kan natuurlijk ook gezellig tijdens het eten, in de auto enz. Wilt u
uw kind hiermee helpen, samen tafels oefenen is natuurlijk veel leuker!
Aanstaande donderdag 23 mei gaat groep 4 naar de tentoonstelling “Van
Boeddha tot samoerai” in museum Volkenkunde. We vertrekken direct om 8.45.

Groep 5: juf Freke en juf Mascha
Vandaag was de eerste verkeersles op het plein samen met groep 6. Volgende
week vrijdag 24 mei les 2, ook dan moeten de leerlingen weer op de fiets naar
school komen.
Meten is weten! En dat hebben de kinderen geweten. Hoe meet ik de omtrek van
een tafelblad, een computerscherm of van een potlood? Met een meetlint in de
aanslag hebben de kinderen vele voorwerpen met elkaar opgemeten. Mocht je
gaan klussen van het weekend, zij weten wel raad met een meetlint!
Als laatste nieuwtje is er in groep 5 bekend gemaakt of Juf Freke een jongen of
een meisje gaat krijgen in september. Alle kinderen konden een gokje wagen. En
ja hoor, de foto’s zeggen het al: Het wordt een jongen! En ook met het bedenken
van een naam weet groep 5 wel raad! 🙂
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Groep 6: juf Mela en juf Marieke
Afgelopen woensdag hebben we genoten van een spetterend optreden! De
kinderen hebben een ‘6 got’s talent’ georganiseerd. De presentatie was in
handen van Zehra en Yun. We konden kijken naar een gevarieerd programma
met dans, toneel, moppen, breakdance, proefjes laten zien en nog meer. Als een
heus tv-programma kregen we ook 2x reclame en werden de optredens
beoordeeld door een jury. Dank jullie wel, kanjers uit groep 6!
Ouders, opa’s, oma’s, broertjes, zusjes, leerlingen uit gr 5 en 7, bedankt dat
jullie ons publiek waren. Afgelopen woensdagen heeft een aantal meisjes en
jongens meegedaan aan het schoolvoetbaltoernooi. Fijn dat we genoeg ouders
hadden om de teams te begeleiden.
Groep 7: meester Frank
Wat een geweldige talentmiddagen hebben wij
meegemaakt. Groep 7 draait door! Wat heeft de groep in
een korte tijd een mooi optreden verzorgd.
Tijdens de talentmiddag zijn we bezig met
sport/bootcamp. Hartstikke fijn dat zelf ouders
sportlessen komen geven om de kinderen in beweging te
krijgen🙂.
Groep 8: juf Joke

Een groot deel van de kinderen deed mee aan het
schoolvoetbaltoernooi. De jongens speelden lang
mee voor een plek in de kruisfinales, maar moesten
in de laatste wedstrijd hun
meerdere erkennen in de Willem
de Zwijgerschool. De twee
meidenteams hadden het wat
zwaarder, maar het plezier was
er niet minder om. Op 10 mei
heeft de klas het Museum Boerhaave bezocht, waar een
programma over Gezond of ziek zijn, toen en nu gevolgd
werd. De kinderen hebben hun ogen uitgekeken, waarbij het
filmpje in het anatomisch theater een mooie afsluiter was.
Wij feliciteren onze jarigen:
MEI
18 Kempe Blijleven 8
19 Chanaya Mielton 7
21 Arya Hussein 3
25 Joey Willemse 3
27 Chaima Jafjaf 4
29 Thikra Haji 3
30 Leena Safi 4
31 Mia van Bostelen 5
31 Silan Toptas 4
JUNI
5 Moh Barashy 6
7 Caitlin Mulder 7
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