
 

 1 

Nieuwsbrief OBS Prins Willem-Alexander   www.pwaleiderdorp.org 
Jaargang 22/23, nr. 5, 27-01-2023    info@pwaleiderdorp.org 

                                              

Agenda: 
 
Maandag  13 februari  Inschrijven voor de voortgangsgesprekken 

groep 1 t/m 7 

Woensdag  15 februari Excursie museum Volkenkunde groep 3 
 

Woensdag  15 februari Lijnbaltoernooi groep 5 t/m 8  

Vrijdag  17 februari Rapport 1 voor groep 3 t/m 8 

Maandag t/m 

donderdag  

20 februari 

t/m 23 
februari 

Voortgangsgesprekken groep 1 t/m 7 

Zaterdag t/m 
zondag  

25 februari 
t/m 5 maart 
 

Voorjaarsvakantie 

 

 
Schoolnieuws:  
 

De start van een nieuw kalenderjaar daagt ons altijd weer uit tot het maken van 
goede voornemens. Ons goede voornemen is om het onderwijs voor de kinderen 

van de PWA weer net zo goed voort te zetten als vorig jaar. Met leuke 
muzieklessen, museum bezoeken, uitdagende gymlessen voor alle groepen, 

projectweken waarin de talenten van de kinderen worden ontdekt en 
gestimuleerd, vieringen die we samen doen en waar we de verbinding vinden 
met alle culturen die onze school rijk is. Kortom een goed gevulde agenda tot 

aan de zomer.  
 

Ik wens u een goede tijd met uw kind(eren) op onze mooie school. Een school 
waar we trots op kunnen zijn. En zegt het voort als er in uw naaste omgeving 
vrienden, familie of kennissen zijn die op zoek zijn naar een goede school voor 

hun kind.  
 

Met vriendelijke groet,  
René Martens  

 

 
Berichtje vanuit de OR   

De eerste helft van het schooljaar zit er alweer op en wat hebben we leuke 

activiteiten kunnen organiseren voor de kinderen. Dankzij Jeffrey (vader van Liz 
- groep 1/2b en Sven - groep 5), die Sint en Piet onderweg tegen kwam en een 

lift wilde geven naar de PWA, hadden we een hele gezellige sinterklaasochtend. 
Ook de Wintermarkt was een succes. Wat hadden de kinderen leuke, creatieve 
knutselwerkjes gemaakt. De mooie opbrengst is gedoneerd aan Serious Request, 

dat dit jaar in het teken stond van Stichting het Vergeten Kind. Mooi hoe we 
samen met de kinderen op deze manier iets voor andere kinderen kunnen 

betekenen. Ook namens de OR bedankt! 
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Nu is het alweer 2023 en naast de organisatie van een Paasfeest en het 
Ramadanfeest verheugt de OR zich erop om ook dit jaar weer de 

Avondvierdaagse voor de PWA te verzorgen, evenals de catering bij de Musical 
van groep 8. Ook een zomerfeest aan het einde van het jaar zit weer in de 

planning. 
  
Kortom er valt nog genoeg te beleven voor de kinderen de komende tijd op de 

PWA! Groeten van de OR  

 
 
Schaaktoernooi 

De PWA heeft dit jaar meegedaan aan het schaaktoernooi. Zinedin (gr. 4) Habiba 
(gr. 4) Belita (gr. 5) Sven (gr. 5), Ismael (gr.5) en Azra (gr. 7) hebben 
geprobeerd de schaakbeker te winnen. Het is ons helaas de eerste keer niet 

gelukt, maar bij de tweede keer zijn we derde geworden! Applaus! Een hele 
mooie prestatie! En het was ook nog eens heel erg gezellig! Super gedaan!  

 

 

 
 
Nieuws uit de groepen: 
 

Groepen 1/2: juf Eveline, juf Marieke, juf Renske en juf Wendy  
Wij werken over het thema ‘Kunst’ en zijn echte kunstenaars. In een museum 
kan je kunst vinden, maar niet alleen schilderijen zijn kunst. Voor de oma van 

Pompom hebben wij een vogel van klei gemaakt. Ook hebben wij het over het 
mengen van kleuren gehad en er een goochel prikwerkje bij gemaakt.  

 
We hebben woorden verzonnen 

met de letter m van museum. 
Volgende week ronden wij het 
thema kunst af en zullen wij 

verder gaan werken over het 
thema gezondheid. 

     

 
Nu het steeds kouder wordt buiten, moeten de jassen dicht zijn. Wij oefenen op 
school om zelf de ritsen dicht te doen. Oefent u thuis ook? 
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Groep 3: juf Freke en juf Stephanie 
De eerste schoolweken van het 

gloednieuwe jaar zijn alweer geweest. Het 
was even inkomen, maar we hebben weer 

hard gewerkt.      

 

We kennen nu alle letters! En dat 
betekende feest! We hebben letterspellen 

gespeeld, cake gegeten met onze favoriete 
slagroomletter, een alfapet gemaakt en 
natuurlijk een letterdiploma gekregen! 

                           

 
We zijn begonnen met de schrijfletters aan elkaar te schrijven. Het worden hele 

mooie woorden. Met rekenen zijn we bezig geweest met geld. Wij weten hoe we 
moeten kopen of verkopen van speelgoed.  
 

Groep 4: juf Floor en juf Marloes 
En daar is dan 2023! Een nieuw jaar met een nieuwe leerling in de klas. Welkom, 

Akid! Wij hopen dat je het fijn gaat hebben bij ons op school.  
Met rekenen hebben we inmiddels de tafel van 1,2,5,10 en 3 geleerd. Thuis 
kunnen de kinderen oefenen in de Cloud. Ook op internet zijn er allerlei leuke 

spelletjes te vinden om de tafels te oefenen. Het automatiseren van deze 
sommen helpt bij het rekenen. Oefenen jullie mee? 

 
Groep 5/7: meester Frank en juf Maud 
Wat leuk om te zien dat de kinderen uit de groepen zo goed samen kunnen 

werken. Hieronder op de foto zie je hoe we de woorden van de week aan het 
oefenen zijn. Ze leggen de woorden aan elkaar uit. Ook heeft groep 7 de 

weerbaarheidstraining goed volbracht! We hebben geleerd om ‘stevig’ te staan, 
letterlijk en figuurlijk. Tijdens de laatste les mochten ze een plankje doorslaan 

met een blote vuist!  
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Groep 6: juf Mascha en juf Mela 
De eerste maand van 2023 is alweer bijna voorbij. De 

afgelopen weken is er hard gewerkt in groep 6. Zo hebben 
de leerlingen kennis gemaakt met de breuken, kunnen ze 

delen met rest en is er aandacht geweest voor het aflezen 
van plattegronden en het gebruik van windrichtingen.  
Ook werkwoordspelling is een belangrijk onderdeel van de 

lessen geweest de afgelopen weken. 
 

Deze week zijn we gestart met het afnemen van de cito midden toetsen bij alle 
leerlingen. In de week van 20 februari ontvangen we u graag voor het eerste 
rapportgesprek van dit jaar. 

Ook zijn we gestart met de spreekbeurten en boeken-pitches. Alle leerlingen 
weten wanneer ze aan de beurt zijn en wat er van hen verwacht wordt. Helpt u 

ze daarbij? 
 
Naast al dat harde werken is altijd volop aandacht voor muziek en creativiteit. 

Kijk maar eens naar “de kunstwerkjes” aan de muur       

 
Groep 8: juf Joke en juf Laura  

Na een heerlijke kerstvakantie zijn we alweer een aantal 
weken hard aan het werk.  
Bij rekenen zijn we bezig met schalen, hoeveel vergroot of 

verkleint een afbeelding is. We combineren dit met kunst. Zo 
hebben we afgelopen week een schilderij in de stijl van Piet 

Mondriaan op schaal gemaakt. We hebben eerst een ontwerp 
in het klein getekend en daarna het schilderij op ware grootte 
gemaakt. 
 
Naast de kunstwerken bij rekenen hebben we ook nog aparte 

crealessen. Onze linoleumafdruk van een dier is eindelijk af. 
Het tekenen van het ontwerp en gutsen van de linoleumsnede 
kostte wat moeite, maar het resultaat mag er zijn. Binnenkort 

gaan ze mee naar huis.  
 

Voor de kinderen van groep 8 staat deze periode ook in het teken van open 

dagen van middelbare scholen en het maken van een schoolkeuze. Als er vragen 
zijn, weet u ons te vinden. 

 

Taaltoppers 
Ook de Taaltoppers zijn weer goed van start gegaan. Dit keer zijn de Taaltoppers 

van groep 4 bezig met hun project: Lekker eten en gezonde voeding. Hoe lekker 
en gezond is ons pauzehapje. En mag je ook ongezonde lekkere dingen of 

tussendoortjes eten? Ja gelukkig dat ook     , als je maar genoeg andere gezonde 
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voeding binnenkrijgt waar je energie van krijgt, van groeit, lekker van kan 
spelen en kan nadenken.  

 
We doen spelletjes met de woorden, ook die van de eigen groep, zodat die ook 

weer geoefend worden. En we oefenen begrijpend luisteren met interactief 
voorlezen en boekpromotie. 
 

Volgende week is onze laatste les dan gaan we allerlei smaken proeven, raden 
en beoordelen.  

 
Op woensdag 8 februari a.s. zijn de Taaltoppers van groep 6(en van 5 en 7) weer 
aan de beurt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij feliciteren onze jarigen: 

 
JANUARI 
27 Liam - groep 5  
28 Macy – groep 1/2B  
 
FEBRUARI 
2 Aum - groep 6 
5 Asmae - groep 1/2B  
8 Shannon – groep 6 
11 Yusuf - groep 3  
12 Milano - groep 8 

16 Betül - groep 8 
16 Ömer - groep 8 
18 Malou - groep 1/2A  


