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Agenda: 
   

Vrijdag 2 december Surprises op school groep 5 t/m 8 

Maandag 5 december Sinterklaas 12.00 uur vrij 

Vrijdag  9 december  Podium optreden van groep 6 om 13.15 uur 
 

Carrièrebeurs van groep 8 van 14.00 tot 
14.30 uur 

Maandag 12 december Adviesgesprekken groep 8 

Woensdag  14 december Adviesgesprekken groep 8 

Donderdag  15 december  Adviesgesprekken groep 8 

Woensdag 21 december 17.00 uur tot 19.30 uur  

Kerstdiner voor de kinderen en aansluitend 
een wintermarkt voor kinderen en ouders 

 
Geen taaltoppers 

Vrijdag  23 december 12.00 uur vakantie 
Speelgoedochtend 

   

 

Schoolnieuws:  
 

Beste ouders,  
  
Deze periode tussen de herfstvakantie en de kerstvakantie is een hele gezellige 

tijd waarin de school kleurt met herfstbladeren, Sint versieringen en over enkele 
weken volledig in de kerstsfeer. Er wordt hard geknutseld aan mooie werkjes in 

de groepen.   
De afsluiting van onze projectweek kunst en mediatechniek was zeer succesvol. 
De opkomst was groot en de workshops zijn druk bezocht. Hartelijk dank aan 

alle ouders, opa’s en oma's en andere vrienden en familieleden voor uw bezoek 
aan het PWA museum. Dit is een signaal aan ons dat u het waardeert om 

betrokken te zijn bij de school. En dat stimuleert het team om dit vaker te 
organiseren. Zegt het vooral voort binnen uw eigen vriendenkring, want de 

school heeft nog steeds ruimte voor meer nieuwe leerlingen.  
  
U kunt de QR-code met het filmpje van de school delen met uw eigen netwerk.    

  

  

  

Ik wens u een prettige Sinterklaasperiode en alvast een 
sfeervolle voorbereiding voor de kerst.   
  

Met vriendelijke groet,   
René Martens   
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Betaling TSO (tussenschoolse opvang)   
 In mijn vorige bericht in de nieuwtjes van 21 oktober heb ik de ouders die de 

TSO van september tot november nog niet hadden betaald opgeroepen om de 
betaling van de TSO te voldoen voor dit schooljaar. Daarnaast is er 16 nov. ook 

een persoonlijke brief voor de ouders meegegeven aan de kinderen. Er hebben 
meerdere ouders hieraan gehoor gegeven. Toch zijn er nog steeds 21 kinderen 
waarvoor niet betaald is, terwijl de school wel maandelijks die kosten heeft aan 

Lunchtijd. Mocht het aan uw aandacht zijn ontsnapt, wilt u alsnog voldoen aan 
het verzoek de maanden september – november te betalen. Dank u wel.   

 
Sinterklaas 

Sinterklaas is weer in het land en op maandagochtend 5 
december brengt hij een bezoekje aan de PWA! Bij goed weer 

ontvangen we Sinterklaas rond 8.45 uur op het plein. Komt u ook 
kijken? De kinderen zijn deze dag om 12.00 uur vrij. 
 

Kerstdiner en wintermarkt 
Alvast voor in de agenda... Op woensdagavond 21 december gaan wij om 17.00 

uur samen met de kinderen genieten van een heerlijk diner!  
 

Aansluitend om 18.00 uur is er een wintermarkt waarbij 

alle ouders, opa 's, oma’s etc. welkom zijn om onder het 
genot van een hapje en een drankje de wintermarkt te 

bezoeken op zoek naar mooie werkjes van de kinderen.  
Meer informatie volgt snel via Social Schools. 

 

 

Nieuws uit de groepen: 
 
Groepen 1/2: juf Eveline, juf Marieke, juf Renske en juf Wendy  
Wat een spannende weken zijn het geweest. Sinterklaas is aangekomen en we 

hebben elke dag naar het Sinterklaasjournaal gekeken. We hebben gezien dat de 
stoomboot kapotging en dat alle cadeautjes per ongeluk over de hele wereld 

verspreid zijn.  
 
Ook kwam de rommelpiet langs op school, daar schrokken de juffen wel van! 

Wat een rommel! Gelukkig lieten alle kinderen zien hoe goed en snel ze konden 
opruimen.  

Bij de pietengym hebben we geleerd om als een echte Piet cadeautjes te 
bezorgen en heeft iedereen een diploma gekregen. We mochten ook onze schoen 
zetten. Maandag 5 december sluiten wij het Sintthema af met de komst van 

Sinterklaas naar school. Vergeten jullie niet een extra tas voor de Sintwerkjes 
mee te nemen?  
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Groep 3: juf Freke en juf Stephanie 
Sint en zijn pieten zijn weer in het land en dat hebben we geweten! Rommelpiet 

is langs geweest in de klas, we hebben onze schoen gezet en o o o wat zat daar 

een mooi cadeautje in! Nu kunnen we lekker kleuren met viltstiften.         

 
Natuurlijk hebben we ook weer een hoop extra letters geleerd, waardoor we nog 

meer woorden kunnen lezen en schrijven. De letters die we allemaal al hebben 
geleerd zijn; 

• alle korte klinkers; i / e / o / a / u 
• lange klinkers; aa / ee / oo 
• twee tekenklank; oe / ij / eu 

• medeklinkers; k / m / s / p / r / v / n / t / b / d / z / h / w / j 
 

Met rekenen zijn we bezig met splitsen tot en met 10, klokkijken (hele uren) en 
sprongen van 2 oneven en even. Dit allemaal kunnen we binnen leren, maar 

natuurlijk ook buiten.        

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Groep 4: juf Floor en juf Marloes 

Jaaaaaa de kinderen van groep 4 hebben ook hun schoen mogen zetten. Wat 
waren ze blij dat die ook gevuld was! Hebben ze al laten zien wat er in hun 

schoen zat? Voor 5 december zijn we aan het oefenen voor een optreden voor de 
Sint en zijn pieten. Natuurlijk hopen wij dat hij ook op de PWA komt!  

Naast al het werken in de klas, zijn we ook lekker aan het knutselen, zingen en 
spelen.  
 

Groep 5/7: meester Frank en juf Maud 
We naderen weer bijna het einde van 2022! Groep 7 is gestart 

met de weerbaarheidstraining. We leren in deze training 
weerbaarder te worden. We hebben oefeningen gedaan hoe je 
het beste stevig kunt staan.  

Groep 5 is onder ander bezig met klokkijken. In (Basispoort) 
Muiswerk kan er altijd extra geoefend worden met klokkijken.  

 
Groep 6: juf Mascha en juf Mela 
De blaadjes vallen van de bomen. Het is buiten nat, koud en donker maar binnen 

in de klas van groep 6 is het warm en zo gezellig!! 
De versieringen worden steeds een beetje uitgebreid en we knutselen wat af. 

Over knutselen gesproken: Lukt het thuis met de surprises voor het Sintfeest op 
school? Op vrijdag 2 december moeten ze op school zijn. 
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Naast de drukte van het Sintfeest is er in groep 6 
natuurlijk ook het optreden op vrijdag 9 december waar 

we erg druk mee zijn. 
Komt u allen kijken naar de minimusical:  

De beroepenpolonaise!  
Na het optreden is er een Meet en Greet" met de sterren 
van de show. 

 
 

Het was fijn u de afgelopen week, samen met uw 
zoon/dochter, gesproken te hebben. Even reflecteren 
op de afgelopen periode en weer met frisse moed 

doorgaan, is altijd belangrijk.  
 

Tip voor thuis: oefenen met klok kijken en de 
digitale tijden  
 

Groep 8: juf Joke en juf Laura  

De leerlingen van groep 8 hebben de laatste Cito's van hun basisschooltijd achter 
de rug. Wat hebben ze hard gewerkt! Toch hebben we ook tijd gehad voor 

andere (creatieve) dingen. Zo werken de kinderen aan de carrièrebeurs, waarbij 
ze van alles leren over een beroep dat hen interessant lijkt.  
Daarnaast is ook groep 8 in de Sinterklaassferen. Afgelopen week hebben we 

Sint en Pieten gemaakt in de stijl van Keith Haring.  

 

 

 

Taaltoppers 
De Taaltoppers van groep 4 hebben hun eerste blok Taaltoppers achter de rug. 
Ze hebben een tekst geschreven voor hun collage en deze gepresenteerd, 

begrijpend luisteren geoefend en hun leesboek gepromoot. Dit alles in het teken 
van het thema Leesplezier. Maar er was ook spelplezier met het spelen van grote 
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handpoppen onder leiding van een gastdocent. Het was nog best lastig om het 
spreken van de poppen gelijktijdig te doen met het openen van de hand. Met 

heel goed oefenen hebben deze Toppers een tweegesprek gehouden en 
gepresenteerd. Wat een enthousiasme en een plezier!  

 

    
 

 

 

Wij feliciteren onze jarigen: 
 
NOVEMBER 
29 Livia – groep 4 

30 Marit – groep 5 
 

DECEMBER 
1 Leen – groep 3 
2 Wahib – groep 3 

3 Anne-Sophie – groep 7 
5 Isilay – groep 6 

5 Valentina – groep 6 
9 Zinedin – groep 4 
13 Irem – groep 6 

14 Zehra - groep 1/2A 
15 Moos – groep 3  
17 Sven – groep 5 
19 Sana - groep 1/2B 

 20 Pelin - groep 4 


