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afgelopen jaar positief is veranderd, waardoor de
leerresultaten en de kwaliteit van ons onderwijs weer
op orde zijn. Met onze verbeterde aanpak verwachten
wij ons onderwijs en daarmee de resultaten verder te
kunnen optimaliseren. Het team heeft de ’kracht van
samen’ ontdekt en dat geeft vertrouwen voor de
toekomst. Wil je het rapport nalezen, kijk dan op de
site van de inspectie:
https://zoekscholen.onderwijsinspectie.nl/zoek-envergelijk/sector/po/id/11535?pagina=1&zoekterm=Soe
st
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Nieuwe leerling
Op maandag 6 maart start Isabella in groep 6. Zij is
verhuisd van Amersfoort naar Soest. Wij wensen
Isabella veel succes bij ons op school.
Unieke prestatie van het PWAteam
Afgelopen vrijdag hebben wij samen met de
ouders/verzorgers gevierd dat we binnen één jaar
weer in het basisarrangement van de inspectie zijn
gekomen. Wij zijn hier enorm trots op! Het rapport
met de bevindingen van het onderzoek naar
kwaliteitsverbetering is naar alle ouders/verzorgers
gestuurd. Hierin staat duidelijk beschreven wat er het

Op onze facebookpagina Prins Willem Alexanderschool
staat het artikel: ‘PWA-school weer op orde’. Dit
artikel stond afgelopen woensdag op de voorpagina van
de Soester Courant.
nieuws!

ons en deel dit positieve

Op zoek naar nieuwe leerlingen
Speciaal voor toekomstige ouders/verzorgers zijn er
in de week van het openbaar onderwijs op woensdag 22
maart en vrijdag 24 maart kijklessen in groep 1/2. Ken
jij een ouder met jonge kinderen die we voor deze
kijklessen kunnen uitnodigen? Geef dit dan door aan de
leerkracht of aan Anja, dan sturen we deze
toekomstige ouders een uitnodiging.
Stagiaires
Vanaf 9 februari hebben we een stagiaire in groep 1/2
en in 3/4. Bij de kleuters loopt Rumeysa stage en in
groep 3/4 Tulaynur. Tulaynur is een oud-leerling van

onze school. Beiden doen de opleiding Helpende Zorg
en Welzijn op de MBO in Amersfoort en zullen op de
donderdagen en vrijdagen stage lopen t/m 28 april.
Kanjer van de maand
Kanjer van de maand is Caner uit groep 8.
Hij heeft de afgelopen weken zo’n verandering in
gedrag en werkhouding laten zien, dat alle kinderen uit
groep 7/8 vinden dat hij kanjer van de maand moet
worden. Redenen die de kinderen noemen zijn:
 Hij is veel rustiger geworden;


Doet veel beter zijn best;



Concentreert zich veel beter op zijn werk;



Is veel aardiger geworden;



Hij is behulpzamer geworden;



Hij heeft een betere werkhouding.

Caner is er erg trots op dat hij kanjer van de maand
geworden is en zegt dat hij dit gedrag zeker vast gaat
houden! Kom op Caner, je bent een KANJER!! De
juffen zijn trots op je!
Van de oudervereniging
Dit bericht van de OV wordt met de nieuwsbrief
verspreid op de vrijdag waarop het verkleedfeest voor
de onderbouw plaatsvindt. De organiserende
leerkrachten hebben een leuk thema verzonnen:
Sprookjes. De kinderen mogen verkleed komen en gaan
spelletjes doen, kortom….de kinderen zullen vast veel
plezier beleven. Op 7 maart komt de OV weer bijeen.
Op de agenda staat onder meer de organisatie van de
Paaslunch (13 April). Uiteraard zijn we nog op zoek
naar ouders/verzorgers die de OV-bijeenkomsten
eens in de 6 weken willen bijwonen en actief willen
meehelpen met de organisatie van activiteiten. Het
klinkt misschien als veel werk, maar vele handen maken
licht werk! Meestal gaat het om inkopen doen en
zorgen dat het bij de kinderen in het klaslokaal komt.
Voor de Paaslunch hebben we genoeg helpers, maar
voor de Koningsspelen nog niet. Tot slot willen we het
financiële plaatje ook weer even onder de aandacht
brengen, want zonder centen geen feestje! De
activiteiten kunnen plaats vinden door de opbrengsten
uit de ouderbijdrage en ook uit de opbrengsten van de
kledingbak die bij de kleuteringang staat. Hopelijk
willen jullie de kledingbak vullen met al jullie oude en
te kleine kleding!
Museum in de klas De afgelopen periode hebben we
bij de kleuters gewerkt aan het thema ‘Kunst’. Hierbij
hebben wij gekeken naar wat kunst is, hoe kun je kunst
maken en wat vind je ervan. Tijdens het thema hebben
de kinderen van alles gemaakt. Van kleikunst tot

kralenplankkunst, maar ook klodderkunst en
lussenkunst. Op vrijdag 3 februari was alle kunst af en
hebben we alles tentoongesteld voor de ouders,
verzorgers, opa`s, oma`s en vele andere familieleden.
Om kwart voor 12 hebben we het museum officieel
geopend voor alle belangstellenden. Mustafa en
Vincent hebben iedereen welkom geheten bij de deur.
Daarna kon iedereen met zijn eigen vader, moeder,
opa, oma of andere familieleden de tentoonstelling
bekijken. Er was een grote opkomst en de kinderen
hebben met veel enthousiasme laten zien wat er
allemaal gemaakt is tijdens het thema. De kinderen
hebben geleerd wat ‘Kunst’ is. Het is wat je er zelf in
ziet en iedereen heeft een eigen mening.
Koffieochtend met de directie
Maandagochtend 13 maart zijn alle ouders/verzorgers
welkom op de koffieochtend van 8:30 uur tot 9:00 uur.
Het is belangrijk dat we elkaar regelmatig ontmoeten
en met elkaar in gesprek gaan over onze visie op
onderwijs en andere onderwerpen die met de
ontwikkeling van je kind(eren) te maken hebben. Wij
staan open voor goede ideeën en hopen dat jullie tijd
vrij maken om op deze informatieve koffieochtend te
zijn.
Oudertevredenheidsonderszoek
Half maart worden alle ouders/verzorgers uitgenodigd
om het tevredenheidsonderzoek (TVO) in te vullen. Dit
onderzoek zal via ons communicatiesysteem verstuurd
worden. Wij zijn benieuwd hoe tevreden jullie zijn met
onze school. Tevens willen wij achterhalen of er
mogelijkheden zijn om de ouderbetrokkenheid en
ouderparticipatie te verhogen. En achterhalen wat de
verbeterpunten van de school zijn vanuit het
perspectief van de ouders/verzorgers.

Inloopkwartier in de klas
Na de voorjaarsvakantie worden de dagen van het
inloopkwartier weer veranderd om alle betrokkenen in
de gelegenheid te stellen om samen met je kind te
leren in de klas. Voor groep 1/2 wordt dit
woensdagochtend bij juf Isolde. Voor groep 3/4 wordt
dit de donderdagochtend. De tijd blijft onveranderd
van 8:30 uur tot 8:45 uur.
Namens de collega’s van de PWA wens ik jullie een
fijne voorjaarsvakantie. Anja Luitjes

