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-

Hij is altijd vriendelijk

-

Hij is heel erg stoer

-

Hij speelt met iedereen

-

Hij kan goed helpen

-

Hij is heel erg leuk

-

Hij doet al werk uit groep 2

-

Hij heeft mooi haar

-

Hij kan goed met Mustafa schommelen

-

Hij draagt mooie kleren

-

Hij kan goed samenspelen
Hij kan goed verven

Uitstekende score eindcito
Wij zijn super trots op de eindresultaten van groep 8.

Juni
Datum
5 juni
7 t/m 9 juni
7 juni
8 juni
12 juni
13 juni
13 juni
14 juni
22 juni
22 juni

Wie
Allen
Groep
Groep
Groep
Groep
Groep
Groep
Allen
Groep
Groep

26 en 27 juni

Groep 1 - 7

27 juni

Groep 1 - 7

8
3/4
1 - 7
1/2
3/4
7/8
1/2
5/6

Wat
2e Pinksterdag
Kamp
Muziekschool
Schoolreisje
Open Podium
Dans Idea
Project Lange Duinen
Sportdag
Willie Wurm
Optreden in
Molenschot
Rapportgesprek
vanaf groep 2 met
zoon of dochter
erbij
Doorschuifmiddag
groep 8 is ’s middags
vrij

Nieuwe leerling
Na de meivakantie is Vevina gestart in groep 3. Wij
wensen haar heel veel plezier bij ons op school.
De kanjer van de maand juni is Vincent
Waarom de kinderen van groep 1/2 hem een echte
kanjer vinden, lees je hieronder:

De eindscore is boven de bovengrens van de
inspectienorm. De gemiddelde eindscore van groep 8 is
539,8! Het landelijk gemiddelde is 535,1, dat betekent
dat we ruim vier punten boven het landelijk
gemiddelde gehaald hebben. Dit is een excellent
resultaat. Wij feliciteren groep 8 met deze mooie
bekroning van hun harde werken.

Het schrijfonderwijs
Het belangrijkste doel van schrijven is dat het
handschrift van de kinderen goed leesbaar en
herkenbaar is. In deze 21e eeuw wordt erg veel
gebruik gemaakt van iPads, laptops en computers. Op
onze school hebben wij een mooie mix van het gebruik
van werkschriften, schrijfschriften, het werken op de
computer en iPads. Met schrijven stimuleer je je
hersenen en hierdoor onthoud je wat je hebt

opgeschreven beter. Schrijven is denken en doen.
Schrijven is een goede stimulering van je linker- en
rechterhersenhelft, waardoor kinderen hun fijne
motoriek goed ontwikkelen. Schrijven is een belangrijk
onderdeel uit ons schoolprogramma. Met het team
hebben wij afgelopen week het schrijfonderwijs
geëvalueerd en geconcludeerd dat wij komende
schooljaar met groep 3 gaan overstappen naar het
blokschrift in plaats van het verbondenschrift. Het
voorbereidend schrijven start al in groep 1 en 2. De
kleuters leren van grote bewegingen met twee armen
tegelijkertijd zich te ontwikkelen naar
schrijfpatronen die uiteindelijk op papier gemaakt
worden. Met behulp van de methode Schatkist worden
de voorbereidende schrijfoefeningen op een speelse
manier aangeboden. De overstap naar blokletters in
groep 3 is een mooi moment. Het lettertraject is
eenvoudiger zonder haakjes en lusjes. Voor deze
kinderen zijn de blokletters sneller herkenbaar door
de grote overeenkomst met de leesletter uit boeken,
toetsenbord en werkboekjes. Wij vinden het
belangrijk dat wij ons schrijfonderwijs blijven
innoveren, zodat we goed aansluiten op wat de
kinderen aan vaardigheden nodig hebben voor de
toekomst. Vanaf groep 7 biedt onze huidige
schrijfmethode ook andere schrijfletters aan, zodat
de kinderen ruimte krijgen om te experimenteren met
hun handschrift. Dit is de leeftijdsfase waarin
kinderen hun eigen handschrift verder ontwikkelen. In
de toekomst hebben de kinderen in groep 7 en 8 het
voordeel dat er geen overstap meer is van
verbondenschrift naar blokschrift.
Bedankt namens alle kinderen
Op 4 april is de hele school getrakteerd op soesjes,
omdat de school 95 jaar bestond. Deze heerlijke
traktatie is geregeld door de vader van Suzan uit
groep 7. Wij willen hem enorm bedanken, dat hij dit
via zijn werk geregeld heeft. Het was super lekker en
de kinderen hebben ervan gesmuld. Zie de foto’s op
onze website PWA 95 jaar.
Open Podium groep 5/6
Op 10 april heeft groep 5/6 een spetterend optreden
laten zien. Ze waren aan de beurt voor het 'Open
Podium'. Siavash was de presentator en heeft dat
uitstekend gedaan. De leerlingen hebben een leuke
modeshow laten zien, fantastische dansen en een
circusact en daarnaast ook nog leuke liedjes en
dansjes met de hele klas. Ze hebben het ontzettend
leuk gedaan.

Rapport op vrijdag 23 juni
Hebben alle kinderen hun rapport op school
ingeleverd? Zo niet, dan graag meenemen voor de
leerkrachten. Op vrijdag 23 juni zijn alle rapporten
weer ingevuld en gaan ze mee naar huis. Op maandag
26 en dinsdag 27 juni zijn de 10-minutengesprekken
voor groep 1 tot en met 7. Vanaf groep 2 is het
gesprek samen met het kind erbij. Op donderdag 15
juni ontvangen jullie de uitnodiging.
Textielinzameling stopt
Wij hebben een brief ontvangen van het Leger des
Heils, dat ze de rolcontainer bij ons gaan weg halen.
De ophaalkosten zijn pas rendabel bij 1000 kg per jaar
en wij halen zo’n 450 kilo per jaar op. Dit betekent dat
wij geen extra inkomsten uit textiel hebben voor de
oudervereniging. Oud papier halen we nog wel op! De
opbrengst komt ten goede van de oudervereniging, dus
gooi oud papier in de blauwe container bij de
kleuteringang.
Van de oudervereniging
Met het lopen van de Avondvierdaagse (45 kinderen
deden mee!) zijn alle grote activiteiten (figuurlijk) ook
gelopen. Wat rest is nog de sportdag en natuurlijk de
excursie naar Burger’s Zoo. En dan zijn we alweer toe
aan het afscheid van groep 8 met de barbecue en
musical.
De oudervereniging heeft op 9 mei jl. ook voor het
laatst vergaderd dit jaar. Zoals in elke vergadering,
hebben we de inkomsten en uitgaven besproken. We
hebben geconstateerd dat dit jaar, ondanks diverse
belrondes van de voorzitter en van Anja, de OVbijdrages minder binnenkomen (67% van de ouders
heeft tot nu toe betaald). We constateren een trend
dat de OV-bijdrages minder binnenkomen waardoor we
het budget niet rond krijgen en interen op het
spaargeld, wat de laatste jaren dus geslonken is.
Het bestuur wil dan ook aan het begin van het nieuwe
schooljaar voorstellen gaan bedenken om deze situatie

het hoofd te bieden, die in de Algemene Leden
Vergadering gepresenteerd worden. Het is daarom
belangrijk om bij die ALV op 21 september om 20 uur
aanwezig te zijn.
Tot slot vragen we ons af of iemand van de
ouders/verzorgers bij een supermarkt werkt voor
sponsoring? We horen het graag.
Kangoeroewedstrijd
Jaarlijks wordt in maart de W4Kangoeroe reken- en
wiskundewedstrijd gehouden in ruim 55 landen. Aan
deze spannende wedstrijd op 16 maart 2017 hebben in
Nederland 1675 basisscholen én 585 middelbare
scholen meegedaan.
Weet je wel dat iedere leerling uit iedere klas op zijn
eigen niveau kan meedoen? Er zijn 3 niveaus op de
basisschool: wizFUN, wizKID en wizSMART. Maar ook
later, op de middelbare school, kun je meedoen met
wizBRAIN en wizPROF.
Van onze school deden uit de groepen 3, 4, 5, 6, 7 en 8
...... 56 leerlingen mee. TOP!
Deze wizFUNS, wizKIDS en wizSMARTS hebben
allemaal een persoonlijk certificaat, een prijsje en een
Kangoeroe-special ontvangen.
Dé echte wizFUNS van onze school zijn Fay, Lulu en
Femke. Onze echte wizKIDS zijn Sara en Quincy. En
tot slot dé echte wizSMARTS van de PWA. Dat zijn
dit jaar Gijsbert en Martine. Zij ontvingen allemaal
een prijs.
Fay, Lulu, Femke, Sara, Quincy, Gijsbert en Martine.....
GEFELICITEERD!
Ben je nieuwsgierig geworden of wil je zomaar eens
wat opgaven oefenen..... ga dan naar
http://www.w4kangoeroe.nl. De volgende wedstrijd is
op donderdag 15 maart 2018.
Uitslag oudertevredenheidsonderzoek
Het tevredenheidsonderzoek is door 50% van alle
ouders/verzorgers ingevuld. Dit is 14% hoger dan het
TVO in 2015. Het algehele beeld is dat we beter
scoren dan in 2015. Ruim twee weken terug hebben we
met het team de uitslag doorgesproken en hier volgt
een samenvatting van de bevinden.
De hygiëne, netheid en uitstraling van het gebouw is
naar tevredenheid. De ouders/verzorgers zijn
tevreden over de schooltijden. Een aandachtspunt is
de lunchtijd bij de onderbouw. Hierbij komt naar
voren dat de lunchtijd aan de korte kant is. Het team
houdt hier rekening mee en zorgt dat kinderen die
langzaam eten extra tijd krijgen om hun broodje op te
eten. De communicatie met ouders/verzorgers is de

afgelopen twee jaar duidelijk verbeterd. De
mogelijkheden met ons communicatiesysteem zijn
beperkt, we gaan bij onze stichting navragen of het
financieel haalbaar is om een aantal aanpassingen te
doen. Niet alle ouders/verzorgers merken thuis iets
van de Kanjerlessen. Om ouders/verzorger meer
inzicht te geven in wat een Kanjerles inhoudt, zijn de
ouders van de kleutergroep twee weken geleden
uitgenodigd bij de Kanjerles. De ouders vanaf groep 3
tot en met 8 worden begin volgend schooljaar
uitgenodigd om een Kanjerles bij te wonen. Kinderen
leren respectvol met zichzelf, elkaar en de school om
te gaan. De lessen geven kinderen handvatten voor
sociale situaties. Het is belangrijk dat kinderen
zichzelf kunnen zijn, zonder dat ze gepest of
uitgelachen worden. Wij kunnen pesten niet altijd
voorkomen. Heb je thuis signalen dat je kind gepest
wordt, dan altijd de leerkracht in kennis stellen! Wij
zullen het signaal altijd serieus oppakken. Over de
basisvakken zijn jullie tevreden, maar muziekonderwijs
mag meer aandacht krijgen. We hebben met het team
afgesproken om komend schooljaar meer aandacht aan
muziekonderwijs te geven. We hebben een prima
muziekmethode in huis en zullen ‘Moet je doen’ op het
rooster zetten. De sfeer in school wordt als zeer goed
ervaren. Iedereen voelt zich welkom en de kinderen
gaan met plezier naar school. De waardering van
ouders/verzorgers is gemiddeld een 7,5. Wij gaan voor
een 8 of hoger in 2019. Wij willen alle
ouders/verzorgers die dit tevredenheidsonderzoek
hebben ingevuld hartelijk bedanken. Ben jij één van
die tevreden ouders/verzorgers, vertel dit dan door
aan anderen! Wij kunnen positieve naamsbekendheid
goed gebruiken om nieuwe leerlingen te werven.
Verkeersveiligheid en oproep
De werkzaamheden aan de Beetzlaan brengen af en
toe gevaarlijke verkeerssituaties met zich mee.
Daarom is het belangrijk dat iedereen op tijd van huis
gaat, zodat er niet gehaast hoeft te worden om op tijd
op school te komen. Willen jullie ervoor zorgen dat alle
kinderen om 5 voor half 9 op school zijn? De
verkeersbrigadiers staan er vanaf 8:15 uur en stoppen
even voordat om 8:30 uur de lessen beginnen. Voor het
nieuwe schooljaar zoeken wij weer nieuwe ouders die
verkeersbrigadier willen worden. Wil je meer weten of
je aanmelden, neem dan contact op met Anja Luitjes
of stuur een mail naar directie@pwasoest.nl
Namens de collega’s van de PWA wens ik jullie een
fijn weekend. Anja Luitjes

