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nov/dec
Datum

Wie

Wat

20 nov

Groep 1/2

Voorstelling om 13.00 uur

22 nov

Groep 7/8

23 nov

Juf Bianca

Bij het bejaardenhuis
Mariënburg bollen poten
Jarig

24 nov

Juf Sabrina

Jarig

24 nov

Allen

Rapporten mee naar huis

27 nov

Groep 1/2

27/28
nov

Allen
10-min
gesprekken

5 dec

Allen

8 dec

Allen

14 dec

Allen

Idea op school om 11.30
uur (Drama)
En adviesgesprekken gr 8
Heeft iedereen de
uitnodiging van de
leerkracht ontvangen?
Sinterklaasfeest
’s Middags iedereen vrij
Kerstversierochtend van
10.30 – 12.00 uur
Doemiddag Kerst van
12.45 – 14.15 uur

Nieuwe leerling
Op 30 oktober is Saena gestart in groep 5.
Wij wensen haar heel veel plezier bij ons op school!
Kanjer van de maand: Tariq
De kanjer van de maand november is Tariq uit groep 7.
Volgens zijn klasgenoten is hij gezellig, vrolijk en lacht
hij altijd. Ook is hij grappig, gezellig, lief, aardig en

doet hij nooit gemeen tegen andere kinderen. In de
klas, tijdens het werken is hij erg behulpzaam en kan
hij goed samenwerken. Tijdens de gymlessen en in de
pauzes valt op dat hij ook nog eens heel sportief is en
goed tegen zijn verlies kan. Hij is altijd positief
ingesteld, zelfs als er iets gebeurt wat eigenlijk niet
zo leuk is. Kortom een terechte kanjer van de maand.
We zijn trots op je Tariq!!
Geboren
Wij feliciteren Jolanda met partner en Ryan uit groep
6 Kyani uit groep 4 met de geboorte van Ashley. Zij is
geboren op 11 oktober. Wij wensen hen veel geluk
samen.
Van de oudervereniging
Vanuit het bestuur van de oudervereniging zijn wij blij
te kunnen melden dat we een nieuwe voorzitter
hebben! Dit is Timo van Ginkel, de vader van Dax uit
groep 1. Tijdens de laatste vergadering van de
oudervereniging is ter sprake gekomen dat het prettig
zou zijn als er een extra schoonmaakmoment zou zijn
in het schooljaar. Tot nu toe werden de materialen
waar de kinderen mee werken alleen schoongemaakt
vlak voor de zomervakantie. Dit wordt grotendeels
gedaan door ouders. Wellicht is één keer schoonmaken
per jaar eigenlijk niet toereikend. Enkele ouders
hebben al aangegeven bereid te zijn om vaker
materiaal schoon te maken. Bij deze de vraag of er
meer ouders zijn die een deel van deze taak op zich
willen nemen. Graag doorgeven bij de leerkrachten of
Annemieke van de OV.
Met de feestelijke decembermaand in aantocht gaat
de meeste aandacht op dit moment uit naar de komst
van Sinterklaas en het organiseren van de
kerstactiviteiten. Ook hierbij is de hulp van ouders
zeer welkom! Tijdens het kerstdiner van de kinderen
zal ook dit jaar voor de ouders een kerstborrel worden
georganiseerd. Dit zal zijn op donderdag 21 december
van 17:00 – 18:15.
De volgende reguliere OV-vergadering staat gepland
op dinsdag 30 januari om 20:00u in de lerarenkamer.

Ouders zijn van harte welkom om de vergadering bij te
wonen.
Reconstructie Beetzlaan
Vanaf komende week start de volgende fase van de
werkzaamheden in de Beetzlaan. Het stuk voor de
school tussen de kruising Nachtegaalweg tot en met
de Schrikslaan zal deels niet bereikbaar zijn voor
gemotoriseerd verkeer. Dit zal ongeveer vijf weken in
beslag nemen. Willen jullie hier rekening mee houden
en ’s morgens op tijd van huis gaan, zodat de kinderen
om 8:25 uur op school zijn.
Gezonde school
Onze school promoot een gezonde leefstijl en
regelmatig laten wij ons hierover ook informeren door
de GGD. Zij geven ons tips over voorleesboeken of
leskisten met materialen over verschillende
onderwerpen die ons helpen om deze gezonde leefstijl
in stand te houden. In de laatste nieuwsbrief van de
GGD ging het o.a. over preventie gehoorschade bij
kinderen waar zij in dit schooljaar extra aandacht aan
zullen besteden. Jullie als ouders/verzorgers kunnen
zelf ook veel doen aan preventie van gehoorschade.
Kijk voor meer informatie hierover op de website van
de GGD: ggdru.nl
Schoolschaatsen
Afgelopen vrijdag 10 november ging groep 5
schoolschaatsen. De kinderen gingen met juf Anja met
de bus naar de schaatsvereniging. Ze gedroegen zich
goed in de bus. Alle kinderen vonden het
schoolschaatsen leuk. Ze hebben ook leren schaatsen.
Ook andere scholen deden mee aan schoolschaatsen.
Aan het eind mochten ze vrij schaatsen. De meeste
kinderen vonden dit het leukst. Sommige kinderen
kunnen nu heel goed schaatsen door de
schaatsles. Geschreven door Giulliano

Hij zal ook dit jaar onze school komen bezoeken!
De kinderen in de onderbouw en middenbouw kunnen
niet wachten en vinden het heel spannend!
Op dinsdag 5 december komt Sinterklaas om 8:40u op
school aan. We gaan hem met zijn allen verwelkomen
op het plein. Op het plein gaan we met onze gezichten
naar de straat staan, zodat we hem goed zien
aankomen. We zijn benieuwd hoe hij dit jaar zal
aankomen bij onze school! We hopen op een grote
opkomst van ouders en kinderen om hem een warm
welkom te geven op de Prins Willem Alexanderschool!
Nadat we hem hebben ontvangen en toegezongen,
komt hij bij elke groep een bezoek brengen.
Om 11:50u zwaaien we Sinterklaas weer uit met zijn
allen en daarna zijn alle kinderen om 12:00u uit.
Graag zien we jullie allemaal op 5 december!
Mogelijk staking op 12 december
Wij willen jullie tijdig informeren over de mogelijke
actie in het onderwijs. Of de stakingsdag in december
ook daadwerkelijk doorgaat hangt af van minister Arie
Slob. PO in Actie en de onderwijsbonden hebben de
minister een ultimatum gesteld om voor 5 december
met extra geld over de brug te komen. Het
onderwijzend personeel wil dat er 1,4 miljard euro in
het basisonderwijs geïnvesteerd wordt om daarmee de
werkdruk te verlagen en de salarissen te verhogen. De
regering wil tot nu toe niet verder gaan dan 720
miljoen euro. Wij wachten de onderhandelingen af en
zullen jullie informeren, zodra er meer bekend is.
Ouderavond dinsdag 6 februari
Wij willen op deze avond graag met ouders in gesprek
gaan over ons onderwijs. Om zoveel mogelijk
ouders/verzorgers te bereiken hebben wij vast deze
datum gepland, zodat jullie hier rekening mee kunnen
houden. Het gaat over onze visie op onderwijs gericht
op de toekomst van onze kinderen. De Prins Willem
Alexanderschool is een school met een veilige en
prettige leerrijke omgeving, waar kinderen, ouders en
leerkrachten goed met elkaar omgaan. Hoe ziet onze
doelgerichte manier van lesgeven er komend
schooljaar uit? Wij willen met ouders/verzorgers in
gesprek, zodat wij samen sturing geven aan de een
goede basis voor de toekomst.
Oproep tussenschoolse opvang
Wie kan ons 1x in de week een half uur helpen?
Mail naar adminsitatie@pwasoest.nl

Aankomst Sinterklaas op school
Sinterklaas is in aantocht! We hopen allemaal dat hij
zaterdag goed zal aankomen in Dokkum.

Namens de collega’s van de PWA wens ik jullie een
goed weekend! Anja Luitjes

