Nieuwsbrief
Nieuwsbriefnummer 4

15 december 2017
ook te lezen op onze website www.pwasoest.nl

Onderwerpen in deze nieuwsbrief
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nieuwe leerlingen
Kanjer van de maand
Van de oudervereniging
Kinderkoor zoekt nieuwe leden
Veilige situatie rondom de school
Maatschappelijke stage
Inloopkwartier na de kerstvakantie
Afscheid juf Kim en juf Michelle
Terugblik Sinterklaas op de PWA
Koffieochtend 30 januari 2018
Tentoonstelling “De kunst van lezen”

Dec/jan
Datum

Wie

Wat

21 dec

Allen

21 dec

Allen

22 dec

Allen

25 dec 5 jan
31 dec

Allen

Kerststukjes maken
Doemiddag 12:45 uur
Kerstdiner 17.00-18.10
uur in de klas en
kerstborrel voor ouders in
de grote zaal. Daarna
naar buiten waar alle
kinderen kerstliedjes gaan
zingen.
Vanaf 12 uur is iedereen
vrij en begint de vakantie
Kerstvakantie

Juf Wendy

jarig

11 jan

Allen

24 jan

Groep 3/4

High tea van 14.30-15.15
uur. Uitnodiging volgt
volgende week.
Catharijneconvent met de
bus van 10.00-11.15 uur

Nieuwe leerlingen
Op 26 november is Badr 4 jaar geworden en op 4
december is Regina ook vier geworden. Beiden zijn
gestart in groep 1. Wij wensen hen heel veel plezier
bij ons op school!
Kanjer van de maand: Ruben uit groep 4 is kanjer van
de maand december! Wij hebben hem gekozen omdat:

hij altijd aardig is;
hij vaak grappig is;
hij soms grappige knuffels mee naar school neemt;
hij goed zijn best doet met rekenen;
hij lief is;
hij vindt dat iedereen altijd mee mag doen;
hij naar iedereen luistert;
hij te vertrouwen is;
hij kinderen helpt;
hij stoer is;
hij nooit ruzie maakt;
hij mooi kan tekenen;
hij zorgzaam is.
Van de oudervereniging
Sinterklaas kwam weer stijlvol aan op 5 december, in
een glimmend rode, antieke brandweerauto. Met dit
hoogtepunt van het schooljaar, vooral voor de
kleuters, weer achter de rug en nog de laatste resten
pepernoten opetend, bereiden wij ons voor op de
kerst. Zoals al eerder vermeld, zal tijdens het
kerstdiner van de kinderen ook dit jaar voor de ouders
een kerstborrel worden georganiseerd. Dit zal zijn op
donderdag 21 december van 17:00 – 18:10 uur.
Het is wellicht al opgevallen dat de kledingbak die bij
de zij-ingang van de school staat, een andere is dan de
kledingbak in de voorgaande jaren. Ook voor deze
kledingbak geldt, dat de opbrengst van de afgedankte
kleding en textiel ten goede komt aan het budget van
de oudervereniging. Met andere woorden, dit geld
wordt besteed aan activiteiten voor de kinderen.
Goede reden om je oude afgedankte kleding in de
daarvoor bestemde bak op school in te leveren.
Tijdens de laatste vergadering van de OV is ter
sprake gekomen dat er momenteel niet voldoende
school-shirts zijn. Dit zijn de oranje shirts die
gedragen worden tijdens activiteiten die buiten school
plaatsvinden, zoals de avond4daagse. Er zullen nieuwe
shirts worden aangeschaft, maar mochten er nog
shirts bij kinderen thuis liggen, dan zien wij die graag
weer terug op school. De volgende reguliere OVvergadering staat gepland op dinsdag 30 januari om
20:00 uur in de lerarenkamer. Ouders zijn van harte

welkom om de vergadering bij te wonen. De OV wenst
iedereen fijne feestdagen en een heel goed 2018.
Kinderkoor De Soester Diamonds zoekt nieuwe leden
Het kinderkoor “de Soester Diamonds” is het nieuwste
onderdeel van de Muziekvereniging PVO Soest. De
kinderen zijn tussen de 8 en 15 jaar. De volgende
optredens zijn bij zorgcentrum de Wiekslag, samen
met het studieorkest van PVO, een optreden tijdens
de Nieuwjaarsreceptie van PVO en in de Klarinet. Heb
jij een mooie stem, houd je van zingen en heb jij zin
om bij ons te komen, stuur dan een mailtje naar
marijke.verlaan@gmail.com
Naast lekker zingen, zijn de repetities ook gezellig. De
kinderen hebben zelf ook inbreng in de keuze van het
repertoire. Ze repeteren op donderdagmiddag van
16.30-17.15 uur in het PVO-gebouw aan de
Rembrandtlaan 9 in Soest. Het Koor staat onder
leiding van Marijke Verlaan met assistentie van Lizet
Klumpers.
Veilige situatie rondom de school
Door de werkzaamheden op de Beetzlaan is het zo af
en toe niet meer te overzien of we de veiligheid voor
de kinderen kunnen waarborgen rondom de school. We
hebben een gesprek gevoerd met de politie hierover
en zij zullen wat vaker langskomen om dit samen met
ons in goede orde te regelen. Dit houdt in dat er geen
auto’s op de stoep mogen worden geparkeerd, ook niet
voor het uit laten stappen van je kind! Parkeer de auto
iets verderop op de Nachtegaalweg en loop het laatste
stukje naar school. De politie gaat bekeuringen
uitdelen als je toch op de stoep parkeert of bij de gele
streep gaat staan. Laten we allemaal ons steentje
bijdragen om ervoor te zorgen dat de kinderen veilig
op school aankomen!
Maatschappelijke stage
Sinds 29 november hebben wij in groep 3/4 op de
woensdagen een stagiaire. Haar naam is Sanne en zij is
een oud-leerling van onze school. Sanne zit op het
Aeres VMBO in Maartensdijk, voorheen het
Groenhorst College. Zij blijft tot eind januari 2018 en
wij wensen haar veel plezier in groep 3/4.
Inloopkwartier na de kerstvakantie
Na de kerstvakantie zal het inloopkwartier voor de
onderbouw op een ander tijdstip plaatsvinden.
Het inloopkwartier voor groep 1/2 is dan op
donderdag. En voor groep 3/4 zal het zijn op dinsdag.
Kom op deze dagen gezellig met je kind samen een
werkje maken in de klas!

Afscheid juf Kim en juf Michelle
Op vrijdag 22 december zal juf Kim haar laatste
werkdag bij ons op school hebben, omdat na de
kerstvakantie juf Sabrina weer terug komt van
zwangerschapsverlof. Ook stagiaire Michelle zal op die
dag voor het laatst zijn. Na de vakantie komt ook juf
Jennifer weer terug van zwangerschapsverlof en zal
dan werken op maandag, dinsdag en vrijdag. Meester
Dennis werkt op woensdag en donderdag in groep 3/4
op vrijdag in groep 5/6, omdat juf Saskia dan een dag
minder zal gaan werken.
Terugblik Sinterklaas op de PWA
Op dinsdag 5 december kwam Sinterklaas langs bij ons
op school. Wij stonden buiten op het plein om
Sinterklaas een warm welkom te geven. Daarna gingen
wij naar binnen. Toen gingen wij de surprises open
maken. Ik had een tennisracket gemaakt voor Nina.
Het was toevallig dat Nina en ik elkaar hadden. Nina
had voor mij een gitaar gemaakt. Hij was blauw en ik
vond hem heel mooi. Vervolgens kwam Sinterklaas in de
klas. Opeens pakte de piet mijn tennisracket en gooide
met pepernoten. Aan het einde van de dag zwaaiden we
naar Sinterklaas en gingen we naar binnen. We pakten
onze surprises en gingen naar huis. Ik vond de dag heel
leuk.
Dit verslag is geschreven door Denisha uit groep 5.
Koffieochtend
Op dinsdagochtend 30 januari is de volgende
koffieochtend met de directie gepland. Zet dit vast in
je agenda. Het is fijn als er veel ouders/verzorgers
komen. We starten om 8:30 en stoppen ongeveer 9:00
uur. Er is gelegenheid om vragen te stellen en het is
fijn om elkaar beter te leren kennen of om nieuwe
ouders/verzorgers te ontmoeten.
Tentoonstelling “De kunst van lezen”
Onder de naam ‘Huis van het Boek’ presenteren
Museum Meermanno in Den Haag en de Koninklijke
Bibliotheek van Nederland de tentoonstelling “De
kunst van lezen” Een nieuw type tentoonstelling met
meer dan twintig installaties die je op een verrassende
wijze meenemen in alle aspecten van lezen. In het
“Laboratorium van het lezen” kunnen kinderen
proefjes doen met kijken en lezen. In december, dus
ook in de kerstvakantie, zijn er spannende workshops
voor kinderen vanaf 8 jaar. Kijk op www.meermanno.nl
Namens de collega’s van de PWA wens ik jullie
fijne feestdagen en een gelukkig 2018! Anja Luitjes

