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Schoolreis kleuters
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Schoolnieuws:
Beste ouders,
De start van een schooljaar in de eerste weken is altijd een periode van weer
wennen aan elkaar in de groep, wennen aan je nieuwe leerkracht en wennen aan
de nieuwe leerstof in de werkboekjes en op het bord en laptops. Dat noemen wij
de forming-fase. Na een paar weken gaat dat over in de storming-fase waarin de
leerlingen vertrouwd zijn met elkaar en weten wat ze van elkaar kunnen
verwachten. De leerlingen komen in deze fase ook wat meer uit hun schulp en
zoeken naar hun eigen positie in de groep. Het hoort er allemaal bij. Ieder jaar
opnieuw.
Er staat voor dit schooljaar weer veel op de planning. De school is ambitieus. We
gaan stappen maken met een leerlijn digitale geletterdheid. De kinderen krijgen
daarvoor vaardigheden aangeleerd vanuit een methodiek die we als school gaan
hanteren. Ook Zien is Snappen (de taal ondersteuning bij de kleuters) krijgt
verder vorm in de groepen 3 en 4. We gaan ons dit schooljaar bezighouden met
het vormen van een doorgaande leerlijn voor burgerschap. Betrokkenheid met de
maatschappij en sociale vaardigheden staan hierin centraal. We richten ons
tevens op ouderbetrokkenheid en de eerste stappen daarin worden in september
al gezet door het openstellen van het bijwonen van lessen in de groep van uw
kind. U wordt binnenkort hiervoor uitgenodigd om daarvoor in te schrijven. De
projectweken gaan ook verder dit schooljaar. De werkgroep is hiermee al druk in
de weer om een mooie invulling te bedenken. Er is ook een werkgroep aan de
slag om de sociaal-emotionele vaardigheden vanuit een andere aanpak en
nieuwe methodiek te onderzoeken en daarin keuzes te maken voor de school
voor de langere termijn.
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U ziet, er gebeuren heel veel dingen tegelijk op school, ook buiten de lessen om.
We gaan er een mooi jaar van maken. De schoolontwikkeling gaat altijd verder
en dat doen we samen. Met het team, met de leerlingen en met u de ouders.
Ik wens u een heel leuk en leerzaam jaar.
Met vriendelijke groet,
René Martens

Interne vertrouwenspersoon
Ik wil u voorstellen aan de nieuwe interne vertrouwenspersoon. Vanaf dit
schooljaar is dat juf Marieke (1-2b). Zij zal de eerste aanspreekpersoon zijn voor
de kinderen als er zich iets voordoet waar de kinderen liever niet met de eigen
leerkracht over spreken. Juf Marieke gaat binnenkort even langs de groepen om
dit ook zelf aan hen te vertellen, zodat ze er een gezicht bij hebben.
Mocht er zich iets voordoen waarbij u als ouder niet met iemand van school maar
liever met een externe contactpersoon wil spreken. Dan is dat ook dit jaar nog
steeds Mascha Beijer. Moeder van Jaro groep 8. Zie schoolgids voor gegevens.

3 oktoberviering
Dit jaar zullen wij op vrijdagochtend 30 september met de
kinderen van groep 1 t/m 6 hutspot eten op school.
De kinderen van groep 3 t/m 6 kunnen vanaf dinsdag 27 september plastic zak
met een bord, bestek en een beker meegeven naar school, voorzien van de
naam van uw kind. De kleutergroepen hebben hun eigen servies op school.
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 11.50 uur warm
aanleveren?
Heel erg bedankt alvast, dat wordt smullen!

Pensioen juf Ankie
Beste ouders en kinderen,
Na 36 jaar leerkracht geweest te zijn op de PWA ga ik eind september met
vervroegd pensioen. Heel lang heb ik met veel liefde en plezier lesgegeven aan
diverse groepen, in de begintijd aan de kleuters, later ook aan de groepen 3,4 en
5 en aparte ondersteuning aan kleine groepjes en aan individuele kinderen van
diverse groepen. 36 jaar klinkt heel lang, maar nooit was er een saai moment! Ik
heb erg genoten van de kinderen en maakte veel met hen mee.
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De laatste 2 jaren was een periode van ziekte, herstel en gelukkig ook weer van
lesgeven, nu op de woensdagmiddag aan de Taaltoppers. Daar blijf ik gelukkig
voorlopig mee doorgaan. Een bijdrage geven aan de taalontwikkeling van deze
toppers en hen zien ontwikkelen is superfijn!
Alle ouders, die mij nog hebben gekend als groepsleerkracht wil ik bedanken
voor het vertrouwen en de samenwerking. Alle kinderen die mij nog als juf
hebben gehad in de groep en alle andere kinderen wens ik nog hele fijne jaren
op de PWA. Het gaat jullie goed!
Een hartelijke groet en veel liefs van juf Ankie.

Jantje beton loterij:
Koop een lootje van De Kleine Jantje Beton
Loterij voor onze school, zodat spelen op ons
schoolplein nog leuker wordt! 50% van de
opbrengst is voor ons schoolplein. De andere
50% is voor projecten van Jantje Beton.
Koop een lootje via www.jantjebeton.nl/lootje

Nieuws uit de groepen:
Groepen 1/2: juf Eveline, juf Marieke, juf Renske en juf Wendy
Wat fijn om weer op school te zijn! We hebben alweer hard gewerkt en veel
plezier met elkaar gehad. We hebben de klassenregels geleerd en de letter Z.
Het is ons zelfs gelukt om de Z van duplo te maken. Dat was best moeilijk! Ook
is onze muziekmeester, meester Maurice, al een keer les komen geven. We
hebben gezongen met de gitaar en muziek gemaakt met ons lijf.

Deze weken werken we met het thema 'Doen alsof'. Op het podium kun je doen
alsof je iemand anders bent en daarom gaan wij op woensdag 28 september
vanaf 11:45 uur optreden. U bent van harte welkom om te komen kijken!
Groep 3: juf Freke en juf Stephanie
De afgelopen weken zijn we goed aan het wennen aan elkaar geslagen! Fijn om
te merken dat de kinderen het zo ontzettend fijn hebben met elkaar! Ze helpen
elkaar graag en kunnen mooie complimenten geven. Zo hebben alle kinderen
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een complimentenkaart geknutseld en daar voor elkaar complimenten op
geschreven. Van lief en grappig tot dapper en COOL.

Deze eerste weken hebben we geleerd te rekenen van 0 tot en met 5 en een
hoop letters. Wij kunnen al woorden lezen en schrijven met de letters i / k / m /
s / aa / p / r / e. In de klas lezen we alleen in ons boekje, maar ook soms
samen. En wat lezen nog leuker maakt is als we het doen op verschillende
plekjes in de klas.
Vandaag zijn we op schoolreisje geweest naar Diergaarde Blijdorp.
Het was een beetje nat, maar vooral heel gezellig!
Groep 4: juf Floor en juf Marloes
Wat zijn we fijn gestart dit jaar in groep 4. Hard werken natuurlijk maar ook veel
tijd voor beweegspelletjes, ontspanningsoefeningen en kennismakingsspelletjes!
Daarna lukt het leren en werken vaak weer veel beter.
We hebben het veel over hoe we een fijne groep kunnen zijn, hoe we elkaar
kunnen helpen. Dat weten de kinderen al heel goed en ze helpen elkaar soms
herinneren hoe het soms anders kan. Ook hebben de kinderen
complimentenharten voor elkaar gemaakt. Kanjers zijn het!
Groep 5/7: meester Frank en juf Maud
Groep 7 is lekker druk bezig geweest op de schooltuinen!
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Natuurlijk heeft groep 5 ook hard gewerkt de eerste periode.
We zijn onder andere bezig geweest om een verhaal te maken
op de laptop in Word. Het verhaal gaat over ons schoolreisje
naar Diergaarde Blijdorp. Tegelijkertijd werken we hiermee aan
hun digitale vaardigheden wat belangrijk is voor later.
Groep 6: juf Mela en juf Mascha
De kop is ervan af! We zijn goed gestart in groep 6 na een heerlijke
zomervakantie. We hebben dit jaar 2 nieuwe leerlingen in de groep, Rostam en
Nancy. Welkom aan hen!
Naast rekenen, taal, spelling en alle andere vakken hebben we ook alweer een
hele leuke en leerzame muziekles van Meester Maurice gehad. Hij zal om de
vrijdag op school zijn om ons muziekles te geven. Nieuw dit jaar zijn de lessen
van Meester Feike. Daar heeft u vast al wat over gehoord thuis
Op 30 september eten we hutspot in de klas. U heeft hierover een Social Schools
bericht ontvangen i.v.m. het bereiden van een pan hutspot voor de kinderen.
Helpt u ons mee?
Het duurt nog even maar misschien wel leuk om alvast in uw agenda te noteren,
omdat we sinds lange tijd weer publiek mogen ontvangen ): Het PODIUMoptredens groep 6 op vrijdag 9 december 13.15 uur
Groep 8: juf Joke en juf Laura
Na een heerlijke zomervakantie was het fijn om elkaar weer te zien in groep 8.
Op de informatieavond hebben we ook een groot deel van de ouders mogen
ontmoeten, fijn! De kinderen hebben meteen laten zien dat ze erg hard kunnen
werken. Het is natuurlijk altijd even wennen in een nieuwe groep, maar na de
eerste drie weken lijkt het al alsof we al heel lang samen werken. We hebben
besproken wat groep 8 tot een bijzonder jaar maakt en wat er allemaal op het
programma staat. Samenwerken krijgt in groep 8 ook veel aandacht. Om dat
oefenen hebben we onder andere een kleuropdracht gedaan, tweetaltekenen.

Binnenkort staat de eerste buitenschoolse activiteit op het programma, de
Minikoraal. Dat betekent dat uw kind op vrijdag 30 september op de fiets moet
komen. We zullen via Social Schools een oproepje doen als we weten hoeveel
begeleiders er mee kunnen. Maar we zijn goed begonnen! En een goed begin is
het halve werk… ☺
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Taaltoppers
Beste ouders en kinderen,
Woensdagmiddag 28 september om 14.00 uur is er een infomiddag voor alle
Taaltoppers die dit jaar meedoen. Ik heb deze leerlingen inmiddels allemaal even
gesproken. Na het informatiegedeelte is er even pauze, daarna is er een
voorstelling voor alle Taaltoppers met broertjes en zusjes vanaf 4 jaar en ouders,
ook voor de Taaltoppers die vorig jaar hebben meegedaan! Met deze voorstelling
wordt er dit jaar een feestelijk tintje gegeven aan het komende Taaltoppersjaar
én aan het feit dat ik precies op deze dag met vervroegd pensioen ga en toch
jullie Taaltoppersjuf blijf. Hoe leuk is dat?! Jullie krijgen nog een uitnodiging via
Social Schools. Ik hoop jullie allemaal te zien:-)

Wij feliciteren onze jarigen:
AUGUSTUS
22 Dua - groep 4
29 Nora – groep 5
31 Hanan – groep 4
SEPTEMBER
4 Himra – groep 6
15 Gilaisha – groep 5
25 Kees – groep 1/2B
26 Jayson – groep 7
27 Azra – groep 7
27 Selin – groep 6
OKTOBER
3 Max - groep 3
4 Ali – groep 1/2 A
6 Arash – groep 4
6 Jurriaan - groep 4
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