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Agenda:
Maandag
Vrijdag

23 november
4 december

Vrijdag

18 december

Studiedag
Sinterklaasfeest
School uit om 12:00
School uit om 12:00

Schoolnieuws:
Beste ouders,
De coronacrisis heeft de wereld op zijn kop gezet. Van de één op de andere dag
gingen kinderen niet meer naar school maar kregen ze thuisonderwijs. Er waren
daarbij grote verschillen tussen scholen en gezinnen in de manier waarop ze dat
hebben aangepakt.
Eind vorig schooljaar heeft u als ouder en een aantal leerlingen van groep 6, 7 en
8 een vragenlijst ingevuld over de periode van thuisonderwijs dit voorjaar. De
Universiteit van Leiden heeft dit in een uitgebreid rapport teruggekoppeld aan de
scholen. In de bijlage van dit bericht vindt u de samenvatting van het rapport
voor de PWA.
In het kader van veiligheid en corona wil ik u het volgende vragen. Samen met
Floreo-kids hebben wij onze externe bezoekers/bedrijven de afgelopen periode
gevraagd om met een mondkapje de school te betreden als zij via de
gezamenlijke ruimtes/ingang de school binnenkomen. Per 1 december wordt dit
een verplichting in alle openbare ruimtes en ook in de kinderopvang. Dat
betekent als u de school binnenkomt voor een gesprek, wilt u dan in de loop naar
het lokaal of spreekruimte een mondkapje dragen. Tijdens het gesprek kunt u op
gepaste afstand met de leerkracht het gesprek zonder mondkapje voeren. Bij
voorbaat dank voor uw medewerking.
Met vriendelijke groet,
René Martens

Taaltoppers:
De eerste groep Taaltoppers is vorige week van
start gegaan. In de eerste les hebben we
gewerkt en gesproken over onze interesses. We
werken de komende weken over leesplezier en
boekpromotie. Aan lezen kan je plezier beleven
en het is daarom heel motiverend als je jouw
boek kan aanprijzen. We leren daarbij nieuwe
begrippen/woorden, waarmee we in spelvorm
oefenen. Ook oefenen we met teksten schrijven,
een schrijver worden. In een van de volgende
lessen komt er een voorlezer en tekstschrijver
ons daar meer over vertellen en leren.
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Volg ons op Instagram!
#pwaleiderdorp

Leerlingraad
Leerlingen krijgen een eigen stem binnen de schoolorganisatie, zodat ze weten
dat ze meetellen. De betrokkenheid en verantwoordelijkheid van leerlingen met
schoolse zaken wordt op deze manier bevorderd.
In een leerlingenraad zitten kinderen die
gekozen zijn door hun eigen klas. Het
zijn leerlingen die graag namens hun
klas allerlei zaken willen bespreken. Zo
weten we wat de kinderen van onze
school belangrijk vinden. Dat betekent
dat zij de belangrijke rol hebben om
erachter te komen wat er leeft op school
en wat iedereen graag ziet gebeuren.
Deze zaken bespreken zij met elkaar en
proberen er vervolgens uitvoering aan
te geven.
Ook de PWA heeft een leerling raad. De volgende leerlingen nemen dit schooljaar
namens hun groep daar aan deel; Leena en Max uit groep 6, Teun en Mia uit
groep 7, Victor en Hanna uit groep 8.

Berichtje van de ouderraad
Het schooljaar is alweer een tijdje op gang en inmiddels lijken de kinderen
gewend te zijn aan de andere omstandigheden. En gelukkig zijn er hele leuke
dingen in het vooruitzicht! Afgelopen zaterdag is de Sint -helemaal veilig- in ons
land aangekomen, en kunnen we gaan uitkijken naar een gezellig
Sinterklaasfeest.
Elk jaar helpt de ouderraad de Sint bij het verzorgen
van de lekkernijen op school en dit jaar is er ook een
goed doel gesteund: het strooigoed komt via de
stichting ‘Make a Wish’ en een groot deel van de
opbrengst gaat daar dan ook naartoe! Zo kunnen nog
meer kinderen genieten van een vrolijk Sinterklaasfeest!
Wij wensen iedereen een gezellig avondje!
Groeten van de ouderraad
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Nieuws uit de groepen:
Groepen 1/2: juf Marieke, juf Wendy en juf Eveline
Jaaaaa Sinterklaas is weer in het land!!! We kijken elke dag het
Sinterklaasjournaal en we hebben zelfs bingo gespeeld samen met Sinterklaas!
De boekentas is terug van weggeweest. Elke vrijdag mag iemand de boekentas
mee naar school nemen met een lievelingsboek erin en hierover vertellen in de
kring. Nieuw in de klas is de fotokring. Een klasgenoot maakt samen met papa
en/of mama foto’s in het weekend. Op zondag worden de foto’s naar de juf
gestuurd via Social Schools. Op maandag mag hij/zij de foto’s in de kring laten
zien op het digibord en hierover vertellen.

Groep 3/5: juf Floor en juf Maud
Wat een spannende tijd met Sint en zijn pieten in het land. Samen met groep 3,4
en 5 knutselen we een aantal keer over de Sint. Fijn om te zien hoe goed de
kinderen dan samen kunnen werken en elkaar willen helpen.
Voor groep 5 is het maken van een surprise
nieuw dit jaar. Hebben ze al het lootje laten
zien? Hierop staat precies beschreven wat de
bedoeling is van het maken van een surprise,
een gedicht en het kopen van een cadeautje.
Wie ze hebben getrokken blijft natuurlijk een
GROOT geheim......
Voor woe 25 november hebben de kinderen van groep 5 huiswerk op gekregen.
Voor dan moeten ze de tafel van 1 t/m 7 en 10 weten. De meeste kinderen zijn
goed op weg en moeten vooral nog tempo leren maken. Oefenen, oefenen,
oefenen, dan leert iedereen de tafels!
Groep 4: juf Renske en juf Freke
Samen met groep drie zijn wij naar het MEC geweest. We
gingen naar ‘opruimers van de natuur’ toe. Zelf hebben wij met
prikstokken de natuur opgeruimd, maar ook hebben wij beesten
(slakken, pissebedden, wormen etc.) gezocht die de natuur
opruimen.
In de klas zijn wij bezig met digitale tijden. We hebben het over kwart over
(00:15), half (00:30) en kwart voor (00:45) veel kinderen vinden dit lastig. Op
www.klokrekenen.nl kun je hier extra mee oefenen.
Voor een knutselwerkje zijn wij opzoek naar keukenrollen, wilt u deze voor ons
sparen?
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Even voorstellen...

Hallo, ik stel mij even voor: ik ben Mona, 40 jaar, getrouwd en moeder van 2
basisschoolkinderen (groep 5 en 7). In september ben ik aan de 2-jarige (deeltijd) Pabo
begonnen aan de Hogeschool Leiden en is ook mijn stage gestart bij de PWA in groep 4 bij juf
Renske. Super leuk en natuurlijk heel leerzaam. Blij dat ik deze klas kan meemaken tot en met
de eerste week van februari. Doorgaans ben ik er op maandagen en dinsdagen en eindig de
stage met een hele week. Als ik niet op de PWA ben, wandel ik graag, doe ik aan
hoelahoepen en vind ik het leuk om te koken en te bakken.
Groep 6: juf Stephanie en juf Mascha
Het gaat goed in groep 6! Er wordt hard gewerkt en veel
geleerd.
Zo zijn we bijvoorbeeld bij het vak rekenen bezig met
cijferend delen. De tafelsommen kunnen dromen blijft hierbij
belangrijk. In basispoort/mijn klas/Getal en Ruimte junior
kunnen de kinderen zelf oefenen met de sommen behorend
bij het blok dat op dat moment in de klas wordt behandeld.
Het loont echt om daar samen met uw zoon/dochter eens
naar te kijken.
Bij spelling zijn we gestart met werkwoordspelling en leren we hoe je de
persoonsvorm in een zin goed schrijft. Ook doen we heel veel aan begrijpend
lezen. “Snappen wat je leest” is een heel belangrijk doel in de klas.
Vorige week hebben we lootjes getrokken in de klas. Op de achterkant van het
lootje staat beschreven wat de bedoeling is. Op 3 december moeten de surprises
in de klas zijn. Op 4 december gaan we ze samen uitpakken.
Groep 7: meester Frank
Het gaat zijn gangetje in groep 7:). Naast taal, spelling, rekenen en begrijpend
lezen zijn wij ook creatief bezig geweest voor de Sint. Nogmaals bedankt voor
het aanleveren van het hout! Ook zijn de lootjes getrokken en gaan wij met onze
surprise en gedicht aan de slag. Op de achterkant van het lootje staat de uitleg.

De afgelopen week was de “week tegen de kindermishandeling”. Ook daar
hebben wij aandacht aanbesteed. De kinderen hebben complimenten kaartjes
voor elkaar gemaakt en we hebben gepraat over kindermishandeling. Helaas
komt dit nog te vaak voor! Zou u het evaluatieformulier van de
weerbaarheidstraining in willen vullen die ik via Social schools heb verstuurd?
Hartelijk dank daarvoor.
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Groep 8: juf Mela en juf Freke
Afgelopen weken is er gebikkeld en gezwoegd in groep 8. De leerlingen hebben
de B8-Cito gemaakt. We hebben gewerkt aan begrijpend lezen, rekenen, spelling
werkwoorden en niet-werkwoorden. In deze Cito laat je zien wat je de afgelopen
jaren allemaal geleerd hebt.
Ik (Mela) sta inmiddels een week of 6 in deze groep en we hebben de weg met
elkaar wel gevonden. Ik heb de kinderen in groep 6 natuurlijk al een jaar gehad
(en zij mij
). Ik vind het erg leuk om te zien hoe ze gegroeid zijn, met name
qua verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en eigenheid. Ze groeien uit tot hele
eigen personen, een mooi proces.
Gelukkig zijn het ook gewoon nog kinderen en hebben we lootjes getrokken voor
de Sintsurprises. Eens kijken of dat allemaal geheim kan blijven tot 4 december!

Wij feliciteren onze jarigen:
NOVEMBER
29 Livia Toli 1/2A
30 Marit Delis 3
DECEMBER
1 Leen Al Kasem 1/2A
2 Wahib el Hammouchi 1/2B
3 Anne-Sophie Zwetsloot 5
4 Davina van der Meer 7
5 Isilay Bayir 4
5 Valentina Korenhof 4
9 Zinedin Kaddouri 1/2A
10 Roqaiah Roqaiah 3
13 Irem Baran 4
17 Sven van der Heijden 3

5

