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Agenda 

Dinsdag 1 oktober  Groep 7 en 8 Minikoraal 

Woensdag 2 oktober Gr 6 naar de excursie ‘Spanjaarden, Glibbers 

en Schansen’ 

Hutspot eten 

Donderdag 3 oktober Alle kinderen vrij i.v.m. Leidens Ontzet 

Maandag  

Vrijdag  

7 t/m 18 

oktober 

Kinderboekenweek thema “Reis mee!” 

Vrijdag 11 oktober Schoolfotograaf 

Maandag 

Woensdag 

Vrijdag 

14 oktober 

16 oktober 

18 oktober 

Open ochtenden groep 1 t/m 8  

 

Zaterdag t/m 

zondag 

19 oktober t/m 

27 oktober 

Herfstvakantie 

 

Start van het nieuwe schooljaar 

Beste ouders en verzorgers,  

Wat een blije en vrolijke gezichten heb ik gezien bij de kinderen tijdens de 
inloopmomenten in de ochtenden. Na 6 weken vakantie hadden veel kinderen 

zichtbaar weer zin in naar school te gaan. Spannend om naar een nieuwe juf of 

meester te mogen en ook spannend en weer leuk om in een ander lokaal te 

zitten. Het jaar is begonnen en wij hebben er veel zin in!  

 

De eerste week was voor mij als uw nieuwe directeur vooral veel kennismaken 

en nieuwe gezichten zien. Ik ben in alle klassen langs geweest om ook 
persoonlijk kennis te maken met de kinderen. In de tweede week hadden we 

zelfs al muziek en toneel in de school. De studenten van de Pabo hogeschool 

Leiden hebben voor de groepen een zelf ingestudeerde musical opgevoerd. Het 

was erg leuk gedaan. De afgelopen week stond in het teken van ouder-kind 

gesprekken met de leerkrachten. Voor een goede start van een schooljaar is het 

prettig om samen te praten over de verwachtingen. Het versterkt de band 
leerkracht-kind-ouder en dat is heel belangrijk om uw kind op de juiste manier te 

kunnen begeleiden.  

 

Het komend schooljaar staat in het teken van kijken naar de toekomst. De 

richting die wij als school opgaan, zal verder worden versterkt in een 

aanscherping van onze visie. We ontwikkelen ons op vele gebieden; met het 
reken-, en taalonderwijs, de kwaliteit van de school, het didactisch en 

pedagogisch klimaat, op ICT-ondersteuning en onze profilering en communicatie. 

We behouden natuurlijk de goede dingen en verbeteren bewust de zaken die 

nodig zijn om de kinderen een stevige basis mee te geven voor hun toekomst.  

Rust, rijke leeromgeving, veiligheid, een goede sfeer en persoonlijke aandacht 

bieden wij u als team van de PWA.  Samen maken wij de school!  

 
Ik wens u een heel goed leerjaar toe samen met uw kind(eren) en als u er prijs 

op stelt om persoonlijk met mij kennis te maken dan bent u van harte welkom.   

 

Met vriendelijke groet,  

René Martens, Directeur PWA  

http://www.pwaleiderdorp.org/
mailto:info@pwaleiderdorp.org
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Inloggen basispoort 

Op dit moment kunnen de leerlingen nog niet thuis inloggen op Basispoort via 
onze website: pwaleiderdorp.org.   

We houden u op de hoogte.  

 

 

Bericht van OR 

 
Hallo allemaal, 
 

Ik hoop dat iedereen een leuke zomervakantie heeft gehad! Inmiddels zijn de 

kinderen al weer 3 weken op school. De herfst is in aantocht en daarmee ook een 

leuke gezellige tijd. Ook de ouderraad is weer begonnen met de voorbereidingen 

voor alle activiteiten van het komend schooljaar. Zo zullen we weer de inmiddels 

traditionele feesten als Sinterklaas en Kerst tot een succes gaan maken, zijn we 
al weer bezig met de voorbereidingen voor de schoolreis en staat de eerste 

vergadering voor volgende week gepland. Naast die traditionele activiteiten staan 

we altijd open voor vernieuwing, dus mocht u ideeën hebben dan kunt u ons 

even op school aanspreken of mailen naar or@pwaleiderdorp.org. 
 

We hopen er weer een leuk en gezellig schooljaar van te maken, samen met alle 
ouders en kinderen. 
 

Groetjes Roy Delis 
Voorzitter OR 

 

 

Fruit op de PWA 

Al een aantal jaren is het op 
de PWA op woensdag en 

donderdag fruitdag.  
De kinderen nemen die dag 

als tussendoortje fruit of 

groente mee naar school. Omdat dit goed bevalt, en wij als school gezond 

gedrag erg belangrijk vinden, willen we ernaar streven dat de kinderen iedere 
dag een gezond tussendoortje meenemen. Mocht uw kind niet dol zijn op fruit, 

denkt u dan ook eens aan een stukje paprika, worteltjes, komkommer, 

tomaatjes ongezouten noten enz. Wij hopen hierbij op uw medewerking en zullen 

hier zelf als leerkracht natuurlijk ook aan meedoen😊Vanaf aankomende 

maandag zullen we hiermee starten. 
 

 

Schoolbieb 

Wij zijn op zoek naar enthousiaste ouders of grootouders die eens in de 4 of 6 
weken samen met een andere ouder biebouder willen zijn. Het is op een 

woensdagochtend van 8.45 tot 10.30 uur. Het is een erg leuke activiteit waarbij 

u de kinderen helpt een boek uit te zoeken. 

Ook zoeken we een enthousiaste ouder of grootouder die daarnaast zin en tijd 

heeft om onze schoolbieb te ordenen en op te ruimen en daar ook een goede kijk 

op heeft. Meer informatie bij de leerkracht van uw kind of bij biebouder Monique 

de moeder van Tessa (gr, 5), bij Nanja, de moeder van Julian (gr.8) of bij mij, 
Ankie (leerkracht groep 4 op ma. en di). Super als u zich aanmeldt! 

http://pwaleiderdorp.org/
mailto:or@pwaleiderdorp.org
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3 oktoberviering 
Dit jaar zullen wij op woensdagochtend 2 oktober met alle 

kinderen van de PWA hutspot eten op school. Bij ieder lokaal 

hangt een intekenlijst, waarop u kunt aangeven wat u wilt 

maken of meenemen dit jaar.  

Vanaf donderdag 26 september kunt u uw kind een plastic 

zak met een bord, bestek en een beker meegeven naar school, 
voorzien van de naam van uw kind.   

Voor drinken wordt gezorgd en natuurlijk wordt bij het koken 

rekening gehouden met de voedingswensen van de kinderen.  

Ouders die koken, kunnen jullie de hutspot en de worsten om 11.45 uur warm 

aanleveren?  

Heel erg bedankt alvast, dat wordt smullen! 

Donderdag 3 oktober zijn de kinderen vrij! 
 

Talentmoment 

Afgelopen woensdag zijn we weer begonnen met het Talentmoment, allerlei 

activiteiten waaruit uw kind kan kiezen en daar 3 weken mee gaat spelen, leren 

en ontdekken. Heeft u een talent of een bepaalde vaardigheid? Dat kan van alles 

zijn; een taal, koken, knutselen, techniek, dansen, toneel, muziek, schaken, 

bridgen, een bepaald spel enz. We vinden het erg leuk als u dat talent met de 

kinderen wilt delen. Samen met u als ouder wordt het nog leuker de talenten van 

de kinderen te helpen ontplooien! U kunt zich opgeven op de Talent 

hulpouderlijst bij de klassendeur of bij de leerkracht. 

 

Nieuws uit de groepen 
Groepen 1/2: juf Marieke, juf Eveline, juf Lieke en juf Wendy 

De eerste week was weer even spannend, maar nu zijn we alweer helemaal 

gewend. We hebben ook een heleboel nieuwe kinderen in de klas. In groep 1/2a 
zijn Demi, Saman, Daan, Hanan en Jill nieuw op school en in groep 1/2b Zeynep, 

Alexis, Ali, Lisa en Dua. Welkom bij ons op school!  

Ook Pompom, de groepsknuffel, en zijn vriendjes zijn er weer bij. 

 

In de eerste weken hebben we al veel beleefd! ’Tim’ 

heeft echte schatkisten gemaakt en die heeft 
Pompom mee naar school genomen. We hebben ook 

vriendenboekjes gekregen waar we de 

'lettervriendjes' van Zoem in gaan schrijven en 

tekenen. 

Deze week had Pompom het koud. Het wordt herfst 

en dat vindt hij niet leuk. Gelukkig kunnen wij hem 

laten zien hoe mooi de herfst is. We zijn al samen op 
‘herfstavontuur’ gegaan.  In het bos (Houtkamp) 

hebben we prachtige herfstschatten gevonden: 

super grote en hele kleine bladeren, gekleurde 

bladeren, eikels. We hebben ook prachtige paddenstoelen gezien, maar die 

hebben we niet meegenomen, want we hebben geleerd dat die giftig kunnen 

zijn! Nemen jullie ook mooie herfstspullen mee van thuis? 
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Groep 3: juf Floor en juf Stephanie 

Echt waar! De kinderen in groep 3 hebben echt al heel veel geleerd de afgelopen 
3 weken. De eerste kern start is afgerond en we zijn al een eind op weg met 

kern 1. Elke 2 dagen komt er een nieuwe letter 

aan bod. Hier doen we allerlei oefeningen mee. 

Superfijn dat ze bij de kleuters al veel letters 

geleerd hebben. Dat maakt het begin een beetje 

makkelijker want het is allemaal erg spannend. 
Gelukkig is er ook veel tijd voor spelen en doen 

we tussendoor spelletjes. Naast de letters lezen, 

leren de kinderen ook meteen de letter in een 

schrijfletter schrijven. Thuis kunnen ze vast al 

laten zien welke letters ze hebben geleerd. Ook 

met rekenen zijn we bezig met begrippen als 

'meer', 'minder', 'evenveel' en oefenen we dit uitgebreid met fiches.  
In de ochtend ligt de nadruk op instructie en inoefening. Het zou fijn zijn als u 

afspraken voor dokter, tandarts e.d. in de middag kunt plannen, dan mist uw 

zoon/dochter geen belangrijke instructie.  
 

Groep 4: juf Ankie en juf Renske 

We hebben alweer 3 weken achter de rug en we leren elkaar steeds beter 

kennen. Wat een leuke groep en wat kunnen ze hard werken al. Want dat was 
wel even wennen... minder spelen. Gelukkig doen we dat ook nog even elke dag 

en natuurlijk ook tussendoor allerlei Energizers, waarbij we even kunnen 

ontladen en nieuwe energie op kunnen doen.  

We hebben ook bijna alle ouders en kinderen gesproken tijdens de kind-

oudergesprekjes. Fijn om van elkaar te horen wat we van elkaar kunnen leren en 

wat de verwachtingen zijn. 

Nog even een reminder: elke dinsdag en donderdag hebben 
we gym. Graag even de gymschoenen controleren of ze 

nog passen.  
 

 

 

 
 

Groep 5: juf Marloes en juf Hanneke 

De eerste 3 weken zitten er alweer op. De kinderen hebben kennisgemaakt met 

geschiedenis en aardrijkskundeles. Ze kunnen jullie nu van alles vertellen over 

“Jagers en boeren”. Tijdens de aardrijkskundeles hebben kinderen 

kennisgemaakt met legenda’s en plattegronden. De natuurlessen worden 
aangeboden wanneer het eerste blok van aardrijkskunde is afgerond. Na ieder 

blok (3 lessen) krijgen de kinderen een toets over de aangeboden stof. De 

kinderen mogen hier ook thuis voor oefenen, zij zullen binnenkort een boekje 

meekrijgen met de samenvattingen van de verschillende lessen. Het doorlezen 

van de samenvatting is voldoende. De kinderen zullen ongeveer 2 weken van 

tevoren horen wanneer de toets is.  

Op 2 oktober eten we hutspot op school. We zijn nog op zoek naar 2 ouders die 
hutspot willen maken. Ook voor de eieren en rookworsten zijn er nog ouders 

nodig. De inschrijflijst hangt bij onze deur. 
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Groep 6: juf Mela en juf Mascha 

Wat fijn om alle ouders en kinderen te spreken op de kennismakingsgesprekken 
die we deze week hebben gehad. Het is goed om te horen wat de kinderen willen 

leren in groep 6, waar de juf hen bij kan helpen, wat hen blij en boos maakt. Als 

we elkaar goed kennen, kunnen we ook goed samen werken. 

Veel kinderen willen ‘topo’ leren in groep 6. De eerste toets staat dan ook al 

gepland. Helpt u uw kind met leren? De eerste keer is dat wel fijn. 

In de gang bij de klas ligt een lijst waar u zich in kan schrijven voor de 
verschillende activiteiten die we dit jaar gaan doen. Zo gaan we al op 2 oktober 

naar ‘het oude dorp’ in Leiderdorp voor een leuke en leerzame excursie over 

Leidens Ontzet. Ook brengen we dit jaar een bezoek aan museum Volkenkunde 

en kunnen we hulp gebruiken bij sportactiviteiten. Schrijft u zich in? Dat is voor 

ons een fijne hulp en uw kind vindt dat heel gezellig! 
 

Groep 7: meester Frank  

We hebben een gezellige start met elkaar gehad. Elke vrijdag 
gaan we naar de schooltuinen om te oogsten. Komende 

weken ligt de focus op het geven van complimenten aan 

elkaar. We hebben een "complimenten medaille "in de klas. 

De meester verstopt deze medaille in een van de lades van 

een leerling. Diegene moet zo veel mogelijk complimenten 

geven aan zijn klasgenoten zonder dat de rest het doorheeft.  
 

We hebben weer meegedaan aan de Jantje Beton loterij. Wat 

zijn deze toppers weer goed bezig geweest 😊 

 
 

 

Ook zijn we regelmatig aan het werk op de 

laptops. Hierop oefenen we vooral op Muiswerk. 
 
 

Groep 8: juf Joke 

Ook in groep 8 hebben we een goede start 

gemaakt. In de eerste weken stonden kennismaking en het uitspreken van 

verwachtingen centraal. Het jaar van groep 8 blijft toch een bijzonder jaar. 

Daarnaast zijn we natuurlijk ook meteen flink aan het werk gegaan. Op de 

informatieavond heeft u als ouder kunnen horen wat uw kind in groep 8 allemaal 

te wachten staat. Mocht u vragen hebben of bij activiteiten willen helpen, loopt u 

dan gerust even binnen of stuur een berichtje via Social Schools. Eens in de twee 

weken staat meester René voor de groep. Op die dagen is juf Joke of vrij of 

werkt ze op school aan het doorlichten van het taalonderwijs op de PWA. 

Nieuw dit jaar is dat de kinderen regelmatig een 'raadsel' mee naar huis krijgen. 

Ze moeten bij dit raadsel een antwoord zien te vinden thuis. Dit kan door te 

googelen, maar ook door met elkaar te raden wat bedoeld zou kunnen zijn. De 

kinderen krijgen dan een kort lesje over het onderwerp, waarbij ze 

aantekeningen maken. Dit om kennis te vergroten en om aantekeningen te leren 

maken. Wist u welk dier bedoeld werd met de onderstaande hint? 
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Een fabeldier met 

een zwemdiploma...? 
 

 
Wij feliciteren onze jarigen:    
  

SEPTEMBER  

5 Robin Pieterse  6 

10 Badr Ouali  7 

10 Rayan Ouali  6 

20 Ceren Kaynar  8 

21 Roosmarijn Leeuwe  8 
23 Maryam Saidi 3 

26 Jayson Dogan 4 

27 Azra van den Heuvel 4 

27 Selin Tezerdi 3 

 

OKTOBER  
4 Emma le Fèvre  8 

6 Arash Afzali  1/2B  

6 Lieve Kuijlaars 8 

8 Damian Sitee 7 

15 Ömer Baran  6 

17 Julian van der Jagt  8 

 
Ingekomen post 
 

 

Artikel Nieuwsbrief  
Webinar – Zo help je je kind een scheiding door!   
Op 25 september 2019 organiseert het Centrum voor 

Jeugd en Gezin i.s.m. Tischa Neve een webinar over 
het begeleiden van kinderen bij een scheiding. Het is 

bedoeld voor alle ouders die gaan scheiden of 

gescheiden zijn.   
Kinderen zien hun ouders het liefst bij elkaar. Een 

scheiding zal dan ook veel indruk maken. Het is dus 

van groot belang dat ouders veel aandacht hebben voor de beleving van de 
kinderen, vóór, tijdens en na de scheiding.   
In dit webinar, een lezing die je thuis kan volgen achter je computer, geeft 

kinderpsycholoog en opvoedkundige Tischa Neve tips om kinderen goed te 

begeleiden tijdens het proces van een scheiding. Hoe vertel je het je kinderen? 

Hoe ga je om met hun emoties? En die van jezelf? Welke dingen zijn nou 

essentieel om te doen in zo’n proces met kinderen?   
Tischa is naast deskundige ook ervaringsdeskundige. Wat zij nu anders probeert 
te doen dan hoe het bij haar vroeger is gegaan, deelt ze ook met je in dit 

webinar.   
Dit webinar vindt plaats op woensdag 25 september 2019, 20.30 tot 21.30 uur. 

Aanmelden voor de gratis CJG-webinar via www.cjgcursus.nl 


