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10 min. Kennismakingsgesprekken ouder + kind
Jantje Beton
Verkoop loten
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Uitnodiging volgt later
Schoolvoetbal

Groep 1/2

Boertjes en boerinnetjes

23 sept

Groep 5/7
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24 sept

Allen

30 sept

Groep 3/4

Studiedag,alle leerlingen
vrij
Schoolvoetbal

1 okt.

Allen

Schoolfotograaf

Gr 6,7 en 8
Ouders

Nieuwe leerlingen
Na de zomervakantie zijn de volgende leerlingen
gestart:
 Lea in groep 1
 Liana in groep 1
 Kerem in groep 1
 Denisha in groep 3
 Robin in groep 4
 Karina in groep 7
Wij wensen hen veel plezier bij ons op school!

Schoolgids
De schoolgids is weer aangepast voor dit nieuwe
schooljaar en kun je vinden op onze website
www.pwasoest.nl. Onder het kopje: over de school.
Kies dan: algemene informatie, hier staat onder
andere onze nieuwe schoolgids. Als het goed is kun je
alle informatie hierin vinden. Lees het goed door,
zodat je op de hoogte bent.
Jaarkalender
Afgelopen maandag hebben alle oudste kinderen van
het gezin een papieren versie meegekregen van onze
jaarkalender activiteiten 2015-2016. Hierin staan vele
schoolactiviteiten die reeds bekend zijn vermeld. Hang
deze jaarkalender bijvoorbeeld op de koelkast, zodat
je weet wanneer de kinderen vrij zijn. Donderdag 24
september is onze eerste studiedag en dan zijn alle
kinderen vrij.

Kanjer van de maand augustus/september
Mia uit groep 4 is de kanjer van de maand
augustus/september. Alle kinderen uit groep 3/4
vinden haar een echte kanjer.
- Ze speelt met iedereen.
-

Ze houdt zich aan de kanjertraining.

-

Ze doet heel erg leuk bij andere kinderen.

-

Ze helpt iedereen.

-

Ze is lief.

-

Ze laat iedereen met haar spelen.

-

Ze denkt aan iedereen.

-

Ze is zuinig met de spullen van een ander.

te bouwen met de leerkracht. We hebben elkaar nodig
en gaan voor vertrouwen in elkaar en voor een veilige,
fijne leeromgeving.

Dromen kunnen ze, nu nog een kans om het waar te
maken.
Wij vinden dat alle kinderen moeten kunnen
sporten. Jij ook?
Het Jeugdsportfonds creëert sportkansen voor
kinderen tot 18 jaar die leven in gezinnen waar de
financiële middelen ontbreken om lid te worden van
een sportvereniging.
Dankzij het Jeugdsportfonds kunnen zij hun
sportdroom waar maken. Het Jeugdsportfonds betaalt
de contributie en benodigde sportattributen. Om een
kind een jaar lang te laten sporten hebben ze € 250,per kind per jaar nodig. Aanvragen om een kind te
laten sporten kunnen alleen gedaan worden door
professionals uit het onderwijs, hulpverlening en de
gezondheidszorg (zg. intermediairs). Ouders, kinderen
en sportverenigingen kunnen zelf geen aanvraag
indienen. Op de website www.jeugdsportfonds.nl staat
informatie voor ouders en intermediairs. En vind je
informatie in welke gemeenten deze organisatie
vertegenwoordigd is.
Bij Saskia van de administratie kan je een
inschrijfformulier halen en weer inleveren. Zij zal ook
zorg dragen voor de aanmelding bij Jeugdsportfonds.
Voor kinderen die liever muziek willen maken, willen
dansen of een andere creatieve vorm willen beoefenen
bestaat het jeugdcultuurfonds. Aanmelding gaat op
dezelfde manier. Kijk voor meer informatie op
www.jeugdcultuurfonds.nl
Uitnodiging kennismakingsgesprekken
In de weken van 7 tot en met 18 september worden
alle ouders/verzorgers uitgenodigd voor een 10minuten gesprek. Dit gesprek is samen met je kind bij
de leerkracht na schooltijd. We willen het nieuwe
schooljaar graag goed beginnen. Het is fijn om elkaar
beter te leren kennen. Het is waardevol als
ouders/verzorgers bijzonderheden over hun kind
vertellen of dat het kind zelf vertelt wat hij of zij wil
leren en wat daar voor nodig is, zodat wij het
onderwijs daarop kunnen afstemmen. Op deze manier
geven we iedereen de gelegenheid een goed contact op

Van de leerkrachten ontvang je een hand-out met de
informatie over de algemene gang van zaken in de
nieuwe groep van je kind(eren) en de afspraken die
gelden binnen onze school.
Bij iedere groep hangt vanaf maandag 31 augustus een
intekenlijst. Schrijf je snel in! We verwachten je op
de zelf geplande datum en tijd! Vergeet je afspraak
niet!
Oproep voor hulp bij de tussenschoolse opvang
Wij hebben een vacature voor tussen de middag op
donderdag en vrijdag van 12:15 uur tot 12:45 uur op
het plein. Wie heeft er tijd en vindt het leuk om ons
te helpen? Wil je meer weten of je aanmelden stuur
dan een mail naar directie@pwasoest.nl
Jarigen
We hebben met het team een nieuwe schoolafspraak
gemaakt wanneer jarigen de klassen mogen rond gaan
om de juffen en meesters te trakteren. Kleuters gaan
niet meer met de traktatie naar andere juffen en
meesters, de traktatie wordt in de teamkamer gezet.
Vanaf groep 3 mogen de jarigen om 10:30 uur de
klassen rond gaan en om 10:45 uur moeten ze weer
terug in de klas zijn.
Stagiaire in groep 1/2
Bij de kleuters loopt Danique van der Wal stage op
donderdag en vrijdag. Zij is 2e jaars
onderwijsassistente en blijft het hele schooljaar.
Oproep vanuit groep 1/2
Wij hebben dringend grote ‘jogging’broeken en
onderbroeken voor de kleuters nodig die een ongelukje
hebben gehad! Wie helpt ons aan maat 128-140? Graag
afgeven bij juf Paula of juf Pauline.
Namens de collega’s van de PWA wens ik jullie een
goed weekend! Anja Luitjes

