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Agenda:
Maandag en
dinsdagmiddag
Dinsdag
Donderdag
Vrijdag
2021-2022
Maandag
Woensdag

13 en 14 juli

Musical voor de groepen 1 t/m 7

13 juli
15 juli
16 juli

Musical groep 8 voor ouders, broers en zussen
Speelgoeddag
Vrij – zomervakantie

30 augustus
1 september

Eerste schooldag
Hoofdluiscontrole

Schoolnieuws:
Beste ouders,
Het schooljaar zit er bijna op en de welverdiende vakantie staat voor de deur.
Een korte terugblik op dit schooljaar geeft ons opnieuw een bijzonder jaar. De
school heeft te maken gehad met wisselingen in de bezetting voor de groepen
door tijdelijke uitval van leerkrachten. Gelukkig zijn juf Marloes en juf Joke weer
volop aan het werk en mogen wij weer rekenen op hun inzet in het nieuwe
schooljaar. Juf Ankie blijft de taalklas doen op de woensdagmiddag en ook
meester Eric is alweer bijna op volle sterkte en zal na de zomervakantie de taak
van meester Hans weer overnemen.
Alle corona maatregelen hebben we doorstaan met een 2e lock-down in
december en januari. Met veel lof voor de ouders in deze periode! Waarna er in
de maanden volgend een onrustige periode aanbrak met dagen van quarantaine
en vele verkouden kinderen die daardoor thuis moesten blijven. Gelukkig zitten
we nu in een wat rustigere periode met minder besmettingen en mogen er ook
weer wat meer dingen binnen de school. Het blijft echter oppassen met de
nodige onderlinge afstand tussen volwassenen. Verderop in deze nieuwsbrief heb
ik beschreven waar we ook na de zomervakantie nog even rekening mee moeten
houden zolang de richtlijnen geldig blijven.
Toch zijn er dit jaar ook leuke dingen wél doorgegaan; de kinderboekenweek,
Sinterklaasviering, kerst in de klas (helaas zonder afsluitend kerstdiner want
toen moesten we in lock-down), het paasontbijt, aantal gastlessen in de
groepen, afscheidskamp voor groep 8, de musical en het springkussenfeest.
Ik wens u allen een heerlijke zomer toe en
geniet van de vrije momenten met elkaar en
het gezin. Dan begroeten wij elkaar weer op
maandag 30 augustus in het nieuwe
schooljaar.
Met vriendelijke groet,
René Martens
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Corona maatregelen ook na de zomervakantie
Het blijft belangrijk om vaak de handen te wassen, afstand te houden en te
testen bij klachten. Het snottebellenbeleid en bron- en contactonderzoek (BCO)
blijft voorlopig gelden. Mede vanwege de risico’s die vakanties naar het
buitenland met zich meebrengen tijdens de zomervakantie. Deze wijzigingen
blijven waarschijnlijk van kracht tot en met de start van het nieuwe schooljaar,
dan wordt de situatie opnieuw beoordeeld.
Kinderen blijven bij verkoudheidsklachten thuis en laten zich testen. Ook
als dat lichte klachten zijn zoals niezen of een snotneus.
Kinderen tot en met de basisschoolleeftijd mogen wel naar de basisschool:
• als ze af en toe hoesten;
• met bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts zonder
koorts of benauwdheid.
Zij moeten thuisblijven als:
• het kind verkoudheidsklachten heeft (zoals loopneus, neusverkoudheid,
niezen en keelpijn);
• het kind naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of benauwd is
en/of (meer dan incidenteel) hoest.
• als zij getest gaan worden en/of in afwachting zijn van het testresultaat;
• het kind een contact is van een patiënt met een bevestigde COVID-19
infectie;
• het kind bij iemand in huis woont die, naast milde klachten die passen bij
COVID-19, ook koorts heeft en/of benauwd is. Dan geldt: iedereen in het
huis blijft thuis totdat die persoon een negatieve testuitslag heeft;
• het kind een huisgenoot is van iemand met een bevestigde COVID-19
infectie. Het kind blijft thuis gedurende de quarantaineperiode. Als het
kind geen klachten ontwikkelt tijdens deze periode mag het kind daarna
weer naar school.
Het kabinet zal de ontwikkelingen tijdens de zomerperiode blijven volgen. Het
ministerie van OCW kan het OMT half augustus nog om een nieuw advies vragen
over de corona-richtlijnen in het onderwijs. Mochten er wijzigingen optreden dan
stellen wij u uiteraard op de hoogte.

Ouderraad

Beste ouders/verzorgers,
We zijn bijna aan het eind gekomen van opnieuw een bijzonder schooljaar. Daar
waar we hoopten dat schooljaar 2020/2021 met minder corona maatregelen zou
zijn, is het toch ook weer een jaar geweest met een onvermijdbare lange
schoolsluiting. Echter is het allemaal niet voor niets geweest. Gelukkig is de
school weer volop open en mogen zelfs de groepen in de pauzes weer met elkaar
spelen.
Terugblikkend op het afgelopen OR-jaar kan ik zeggen dat we Microsoft Teams
goed zijn werk hebben laten doen, we hebben volop digitaal vergaderd en dat
ging prima. Al hopen we dat we vanaf het nieuwe OR-jaar weer live kunnen
vergaderen op school.
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Wat betreft de verschillende activiteiten is Sinterklaas gelukkig net op het
nippertje doorgegaan. Helaas moest het kerstdiner en de optredens van de
klassen op het laatste moment geannuleerd worden, ‘dankzij’ de persconferentie
van maandag 14 december waarin werd aangekondigd dat Nederland per 15
december in een intelligente lockdown ging. Maar ook bij zulk slecht nieuws
verzinnen de leerkrachten toch iets leuks, namelijk het optreden filmen en naar
de ouders toesturen. Zo wordt er altijd door de leerkrachten toch nog iets leuks
van gemaakt, onze complimenten hiervoor. De activiteiten voor Pasen ging voor
de kleuterklassen door, heerlijk paaseieren zoeken in het park. Ook de overige
klassen hebben heerlijk van paaseitjes en een drankje kunnen genieten. Het
Suikerfeest, de Avondvierdaagse en het schoolreisje konden vanwege de
coronamaatregelen helaas niet doorgaan. Er wordt nu naar de mogelijkheden
gekeken om het schoolreisje in september te organiseren. Zo hoeven de
kinderen minder lang te wachten voordat ze op schoolreis kunnen.
Helaas moeten we ook dit jaar afscheid nemen van een aantal OR-leden, van
zowel Mirjam als Dorus vertrekt het (laatste) kind naar de middelbare school. Na
jarenlange staat van dienst nemen we afscheid van deze zeer betrokken leden.
Enorm bedankt voor jullie inzet afgelopen jaren. U kunt wel raden dat we
daardoor extra op zoek zijn naar nieuwe OR-leden. Lijkt het u leuk om bij de
ouderraad aan te sluiten of wilt u eerst even een keer een lid erover spreken of
een vergadering bijwonen, meld u dan aan bij ons of laat het aan de juf/meester
weten. Wij zullen dan z.s.m. contact opnemen.
Op dinsdag 6 juli hebben de kinderen heerlijk kunnen
genieten van het springkussenfeest, het was weer een zeer
geslaagde dag! Heerlijk om te zien dat de kinderen zo aan
het einde van het schooljaar toch nog met elkaar kunnen
genieten.
De maatschappij gaat steeds verder open en de corona maatregelen worden
steeds meer losgelaten, dankzij de toenemende vaccinatiegraad. Voor het
komend schooljaar is er meer hoop op een normaal schooljaar. De kinderen in de
klas brengen, een praatje met de leerkracht maken en de werkjes bekijken van
uw kind. Laten we met z’n allen ons houden aan de actuele maatregelen zodat
de kans hierop steeds groter wordt. Wij willen jullie allemaal alvast een fijne
vakantie wensen en tot in het nieuwe schooljaar, hopelijk zijn we dan ook
minimaal één OR-lid rijker!
Groeten en fijne zomervakantie namens de OR
Bedankje aan de vertrekkende OR leden
Met speciale dank voor jullie bijdrage aan de OR voor
Dorus (vader Hannah) en Mirjam (moeder Yun)
namens het gehele team en alle kinderen van de PWA
voor al jullie inzet in de afgelopen jaren.
Namens het team van de PWA
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Schoolplan 2021-2025
In de afgelopen maanden is er hard gewerkt aan een toekomstbestendig nieuw
schoolplan voor de PWA. In dit schoolplan staat tevens het koersplan beschreven
van Prooleiden/Leiderdorp en van daaruit zijn de ambities en de richting van de
school uitgewerkt voor de komende jaren. Waaronder onze visie en missie, de
kwaliteitszorg, het financiële beleidsplan en het meerjarenplan. Het nieuwe
schoolplan is te vinden op de website onder informatie.

Nieuws uit de groepen:
Groepen 1/2: juf Marieke, meester Omar, juf Wendy en juf Eveline
Lieve kinderen en ouders, het schooljaar is voorbij gevlogen. Pompom en Loeloe
hebben zin in de vakantie. Wij wensen Jazzley, Yrsa, Israe, Ayoub en Eymen heel
veel plezier op hun nieuwe school. De kinderen die naar groep 3 gaan wensen wij
heel veel plezier in groep 3. Wij vinden het heel leuk dat het lokaal van groep 3
weer naar beneden komt, want zo zien we jullie nog regelmatig! En de kleuters
die bij ons blijven zien we eind augustus weer graag terug! Een hele fijne
vakantie allemaal!
Groep 3 / 5: juf Floor en juf Maud
Lieve kinderen van groep 3 en 5. Wat was het
een speciaal jaar! Met 2 groepen samen een
groep maken. En dat is zeker gelukt! Veel
kinderen vinden het leuk en fijn om met elkaar
samen te werken en te spelen. Zelfs zo leuk dat
we voor de laatste twee weken alle kinderen een
eigen plekje hebben laten kiezen. Wat leuk om
te zien dat er kinderen van groep 3 en 5 naast
elkaar zitten en we zo het jaar echt samen
kunnen afsluiten.
Na de zomer maken we er weer een goed jaar van! Dan geen 3/5 maar een 4/6.
Een paar kinderen gaan naar een andere school. Wij wensen hen heel veel
plezier en een fijne tijd! Nog 1 week en dan hebben jullie heerlijk vakantie!
Geniet ervan!
Groep 4: juf Renske en juf Freke
Dat was het dan, het schooljaar zit er bijna op. We gaan
nog 1 week knallen, geintje natuurlijk! Nog 1 week zijn
we samen op school en dan start de zomervakantie. Na de
zomervakantie worden we groep 5. Dan zal Himra gezellig
bij ons in de klas komen. Helaas moeten we van Ounaysa
en Bradley afscheid nemen. Zij zullen volgend jaar naar
een andere school gaan. Ook gaan we een beetje afscheid
nemen van Judy, zij zal volgend jaar nog wel op de PWA
zijn, maar in een andere klas.
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Het was een gezellig schooljaar! We hebben
spellingsregels, sommen tot de 100, nieuwe
woorden en nog veel meer geleerd het
afgelopen jaar. Wij hebben van jullie een hoop
nieuwe moppen geleerd, haha. Springend door
naar volgend jaar!
Groep 6: juf Stephanie en juf Mascha
Wat was het een leuk en gezellig schooljaar met deze toppers in de klas.
Ondanks dat er afgelopen periode activiteiten niet door konden gaan, hebben we
vooral genoten van de dingen die wel konden. Het paasontbijt, de koningsspelen,
de schooltuinen en natuurlijk het springkussenfeest! Wat was dat gezellig met
elkaar!
Gelukkig mogen de kinderen volgend schooljaar nog even verder genieten van
de schooltuinen. Ook staat er dan in september een weerbaarheidstraining op
het programma. U heeft hier inmiddels een Social Schools bericht en een brief
over ontvangen. Wilt u het toestemmingsstrookje zo snel mogelijk weer mee
terug geven naar school? We hebben er al een aantal ontvangen, dank u wel!
Wij wensen jullie alvast een fijne zomervakantie toe. Ga er lekker van genieten.
Dank jullie wel voor het leuke en fijne schooljaar!
Groep 7: meester Frank
De laatste nieuwtjes van dit jaar met deze geweldige groep! Ze zijn toe aan
zomervakantie en klaar voor groep 8! Er is hard gewerkt, gelachen en soms
gehuild. Wat willen we nog meer? Ik wil de ouders bedanken die hun steentje
hebben bijgedragen aan de school, ieder op zijn manier. Een hele fijne vakantie
gewenst!
Groeten meester Frank
Groep 8: juf Mela en juf Joke
Het laatste schooljaar van uw kind zit er nu echt bijna op. We kijken terug op
een bijzonder jaar dat voor groep 8 gelukkig toch nog behoorlijk normaal
verlopen is. Het kamp was geweldig, het was erg leuk om de kinderen in een
andere setting te zien. Het bos, het dorp, het water, het koken, het slapen, de
warmte, voetbal kijken, we hebben mooie herinneringen gemaakt!
Nu gaan we dinsdag nog
een keer knallen bij de
musical Betoeterd, u bent
vanaf 19.30 welkom in de
aula.
Deze week hebben we de
puntjes op de i gezet, wij
zijn er klaar voor! Op
woensdag is dan de laatste
dag voor groep 8, dan
neemt de PWA afscheid van
alweer een mooie groep
kinderen!
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Taaltoppers
En ook de Taaltoppers sluiten hun eerste jaar af, deze week hebben we
dat gedaan met de kind oudergesprekjes. Deze Toppers hebben veel
nieuwe woorden en kennis opgedaan en de excursies en gastlessen waren
helemaal top, zoals ze zelf aangaven. Wat was het leuk en leerzaam de
stadsbingo in Leiden. En de laatste les met het schilderen van de Happy
stones was een mooie afsluiting. Volgend jaar gaan we weer verder!
Geniet van jullie welverdiende vakantie en ga vooral lekker lezen in jullie
nieuwe boek!

Oproep
De PWA is voor volgend schooljaar op zoek naar bieb-helpers! Zou je het leuk
vinden en heb je tijd om te helpen in de schoolbibliotheek? Laat het mij weten
door een email te sturen naar freke@pwaleiderdorp.org. Alvast bedankt!

Wij feliciteren onze jarigen:
Juli
9 Semih - groep 4
11 Yun – groep 8
13 Nandini – groep 7
14 Mujahid – groep 4
14 Talha – groep 1/2A
14 Yrsa – groep 1/2B
19 Bradley – groep 4
23 Ali – groep 1/2B
24 Selma – groep 4
24 Yassin – groep 8
26 Max – groep 6
28 Jill – groep 1/2A
28 Rahimullah – groep 7
30 Lucas – groep 8
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30 Victor – groep 8
31 Daan – groep 1/2A
31 Lina Tokhi (2013) 4P
Augustus
3 Leya – groep 7
6 Semih – groep 5
8 Demi – groep 3
9 Victor – groep 8
9 Amin – groep 1/2B
9 Yazzlyn – groep 4
12 Sibyl – groep 5
12 Berkay – groep 1/2B
14 Qais – groep 5
15 Lisa – groep 1/2B
16 Luna – groep 7
20 Romee – groep 4
20 Ismaïl – groep 3
22 Dua – groep 1/2B
29 Nora – groep 3
Start nieuw schooljaar
Augustus
31 Hanan – groep 3
September
5 Robin – groep 8
10 Badr – groep 8
10 Rayan – groep 8
15 Gilaisha – groep 4

Ingekomen post:
Zonnepanelen op het dak van de sporthal

Tijdens de zomervakantie worden op het dak van de sporthal 144 zonnepanelen
geplaatst. De PWA, Daltonschool de Leeuwerik en Floreo-kids zijn hier
enthousiast over. Inwoners van Leiderdorp hebben panelen kunnen kopen en
dragen zo bij aan de verduurzaming.
Zeker bij een school – en met het oog op educatie – zou het geweldig zijn dat de
opbrengst met een paneel in de school zichtbaar wordt gemaakt. Zon op
Leiderdorp neemt deze vraag mee en er wordt geïnformeerd wat zoiets gaat
kosten en misschien zijn er wel sponsors voor te vinden die zo'n informatiepaneel
zouden willen sponsoren.
De zonnepanelen op het dak van de sporthal zijn een goed aanknopingspunt voor
een educatief programma over duurzaamheid. Een scherm met de
opwekgegevens van de installatie kan eenzelfde effect hebben. Het is de
bedoeling dat er in de lessen af en toe gesproken wordt over het belang van
zonne-energie; hiervoor zijn educatieve lespakketten beschikbaar.
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De coördinatie van dit project ligt bij Zon op Leiderdorp; nieuwe projecten zijn in
voorbereiding en zij zijn steeds op zoek naar geschikte daken en mensen, die
certificaten van panelen willen kopen. Zie voor meer informatie bij
Zonopleiderdorp.nl en/of stel uw vraag of geef een suggestie bij de locatiemanager.

Fijne zomervakantie allemaal!

8

