Nieuwsbrief
Nieuwsbriefnummer 7

22 april 2016
ook te lezen op onze website www.pwasoest.nl

Onderwerpen in deze nieuwsbrief









Nieuwe leerling
Geboren
Nieuwe stagiaire
Kanjer van de maand april
Van de oudervereniging
Gratis website Toeloeloe en Harrie
Voortgang kwaliteitsverbetering
EU-Schoolfruit

April/Mei/Juni
Datum

Wie

Wat

25 april
t/m 6 mei
27 april

Allen

Meivakantie

Juf Karla

Jarig

28 april

Juf Ank

Jarig

12 mei

Groep 6/8

Boerenwerk

16 mei

Allen

2e Pinksterdag

18 mei

Groep 3
t/m 7
Groep 8

Schoolhandbal

Schoolreisje

30 mei t/m
2 juni
3 juni

Groep 1
t/m 7
Groep 3
t/m 8
Allen

8 juni

Allen

Sportdag

13 juni

Groep 6/8

Bezoek in de klas

18 t/m 20
mei
19 mei

Kamp

Nieuwe stagiaire
Per 8 februari hebben we in groep 1/2 nog een nieuwe
stagiaire gekregen. Haar naam is Kira en zij is een oudleerling van onze school en doet de opleiding voor
onderwijs- assistente op het MBO in Amersfoort. Kira
loopt stage op donderdag en vrijdag en zij blijft bij
ons tot aan de zomervakantie.
Kanjer van de maand april:
Fay uit groep 2 is uitgekozen om kanjer van de maand
april te zijn. Fay is altijd opgewekt en vrolijk. Ze
helpt graag mee met opruimen en ook kan ze goed de
andere kinderen helpen. Ze kan leuk spelen en heeft
veel fantasie en ze komt met leuke ideeën. De
kinderen zeggen over haar:
dat ze goed kan rekenen, goed is met veters strikken,
ze kan hard rennen, ze kan goed helpen, goed opruimen
en iedereen vindt haar erg lief.

Avondvierdaagse
Studiedag

Nieuwe leerling
Na de meivakantie start in groep 1 Madelief. Zij wordt
op 29 april 4 jaar. Wij wensen haar veel plezier bij ons
op school.
Geboren
Lea (groep 1) heeft een zusje gekregen. Zij heet
Louise. Wij wensen de familie veel geluk met de kleine.

Van de oudervereniging
Op 24 maart jl. heeft de OV de jaarlijkse traditionele
Paaslunch verzorgd. De kinderen hebben in hun lokaal
genoten van een uitgebreide broodmaaltijd met allerlei
soorten beleg en rauwkost. Stagiaire Kira had zich
verkleed als de Paashaas en had voor de onderbouw
zakjes met chocolade eitjes verstopt op het
speelplein. De bovenbouw kreeg natuurlijk ook een
zakje met chocolade. Het was weer een gezellige en
geslaagde activiteit! En we zijn binnen het budget
gebleven, wat ook belangrijk is, want dit wordt
gefinancierd uit de ouderbijdrage.

De OV en de leerkrachten zijn nu bezig met de
organisatie van de Koningsspelen (22 April) en de
Avondvierdaagse (30 mei t/m 2 juni).
De schoolreis is inmiddels rond. Groep 3 t/m 7
bezoekt op 19 mei het Openluchtluchtmuseum in
Arnhem en groep 1/2 bezoekt het Dierenpark in
Amersfoort. Er is gekozen voor een splitsing vanwege
het uithoudingsvermogen van de kleuters. Ook
betekent een verschil in leeftijd een verschil in
interesse. Informatie rond de vertrektijd etc. wordt
te zijner tijd via de leerkracht verspreid.
Nu maar hopen op zonnig weer voor het kamp van
groep 8 en de schoolreis!
Tot slot, de volgende OV-vergadering is gepland op 24
mei om 20 uur.
Gratis website Toeloeloe en Harrie
Per 1 april is de gratis verhalenwebsite
www.toeloeloe.nl online gegaan. Elke dag posten
illustrator Vera de Backker en verhalenvertelster
Marieke Reehoorn een verhaaltje en een tekening van
Toeloeloe en haar vriendje Harrie. Dat zijn dus 365
verhalen en tekeningen per jaar!
Toeloeloe is een ondeugend, eigenwijs, stoer en
grappig krabbetje dat samen met haar lieve, bange en
luie vriendje Harrie de hagedis heel veel gekke en
spannende avonturen beleeft. Tijdens die avonturen
leren ze van alles. De verhalen kunnen ook beluisterd
worden. Ze zullen tevens in boekvorm verschijnen.
De verhalen zijn geschreven voor de leeftijdsgroep 4
t/m ongeveer 7 jaar. Het zijn ideale verhaaltjes voor
het slapen gaan.
Wij nodigen je van harte uit om een kijkje te nemen op
de website van www.toeloeloe.nl .

dat op school beter kunnen maken. Door goed
woordenschatonderwijs wordt ook het leren van taal,
spelling, begrijpend lezen en veel andere vakken beter
en makkelijker.
Kinderen leren de woorden sneller als ze functioneel
ingezet worden. De woordselectie hoort afgestemd te
zijn op de behoefte van kinderen op basis van spel,
situaties, gesprekken en teksten die aan de orde zijn.
We hebben concrete voorbeelden besproken en gaan
dat de komende tijd verder uitwerken. Het doel is dat
kinderen meer en beter woorden leren. Geen losse
woorden leren, maar betekenissen in contexten. Om
goed technisch en begrijpend te kunnen lezen hebben
kinderen vanaf groep 3 minstens 3000 begrepen
basiswoorden of woordfamilies (de monteur, monteren,
de montage…) nodig. Alette zal dit schooljaar nog een
paar keer terugkomen om ons te helpen het taal- en
woordenschatonderwijs te verbeteren. Ook volgend
schooljaar zal ze ons daarin verder begeleiden.
EU-Schoolfruit
Na de meivakantie zal er geen schoolfruit meer
geleverd worden. Deze actie liep van 2 november 2015
t/m 22 april 2016. Uiteraard blijven wij wel onze vaste
fruitdagen houden op de woensdag en de vrijdag. Geef
je je kind(eren) op deze dagen fruit of groente mee
als tussendoortje?
In het nieuwe schooljaar zullen wij ons zeker weer
aanmelden voor deze geweldige actie, want……….





Voortgang kwaliteitsontwikkeling
In goed overleg met het bestuur en de
Medezeggenschapsraad is besloten dat Anja Luitjes
het komende anderhalf jaar meer op de Prins Willem
Alexander school aanwezig zal zijn. De vervanging op
de Startbaan is goed geregeld via een collega
directeur. Hierdoor kan Anja meer tijd besteden aan
en focus houden op de kwaliteitsverbetering op de
PWA. Afgelopen week zijn we met een specialist op
taalgebied, Alette Schoenmaker, aan de slag gegaan
met woordenschat. Zij heeft in alle groepen een
taalles bezocht. Na schooltijd heeft ze ons geleerd
wat goed woordenschatonderwijs inhoudt en hoe we





Het is gezond. Kinderen hebben elke dag
minimaal twee keer fruit en 150 gram groente
nodig. Om dat te halen kunnen ze de
eetmomenten op school niet missen.
Een gezonde school presteert beter.
Leerlingen die gezond eten: zitten lekkerder in
hun vel, krijgen minder snel griep, voelen zich
fitter en leren makkelijker.
Gezond eten is besmettelijk. Zien eten, doet
eten. Kinderen durven door EU-Schoolfruit
meer soorten fruit en groente te proeven. Ook
thuis.
Ouders waarderen het. Na de periode van
gratis fruit en groente, wil 75% van de ouders
een structureel schoolfruitbeleid.
Het is leerzaam. Kinderen leren over de
herkomst en gezondheidsvoordelen van fruit
en groente.

Namens de collega’s van de PWA wens ik jullie een
prettige meivakantie toe.
Anja Luitjes

