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Nieuwe leerlingen
In groep 1 is op 24 september Sebastian gestart en op
30 september Roweda. In groep 2 is op 7 september
Nehemeyah gestart. Wij wensen hen veel plezier bij
ons op school.

Geboren
Op 3 september hebben Elif (groep 3) en Ayla (groep
5) een broertje gekregen. Hij heet Ufuk. Wij wensen
de familie veel geluk met de kleine.

Stagiaire groep 5-7
Mijn naam is Kimberly Boxelaar en ik zal het komende
jaar mijn lio-stage lopen in groep 5-7.
Ik studeer aan de Hogeschool in Haarlem en heb een
specialisatie-minor gevolgd met betrekking tot het
inzetten van ICT in het onderwijs. Dit sluit goed aan
bij het werken met i-Pads op de Prins Willem
Alexanderschool. Ik zal in de groep aanwezig zijn op
maandag en dinsdag. Op woensdag ben ik ook op school,
maar ben ik vooral aanwezig voor zelfstudie en extra
begeleiding. Ik zal mij aan het begin van het
schooljaar met name gaan richten op groep 5. Zo is er
in beide groepen meer aandacht voor de individuele
leerling en kunnen er meer instructiemomenten zijn.
Uitnodiging voor onze koffiecorner
Op donderdagmiddag 8 oktober van 14:15 uur tot
14:45 uur hebben we een koffiecorner vóór de school.
Wij nodigen alle ouders/verzorgers van onze school uit
om gezellig een kopje koffie of thee te komen drinken.
Het doel is elkaar te ontmoeten en beter te leren
kennen. Meester Gerbert schenkt de koffie en thee
uit. Wij nodigen jullie van harte uit om hier gebruik
van te maken. Zet het in je agenda. Wij rekenen op je
komst!

Van de oudervereniging
Het bestuur van de Oudervereniging is het nieuwe
schooljaar begonnen met de Algemene Leden-

vergadering waarin verantwoording wordt afgelegd aan
de leden (alle ouders) over de uitgaven en de
georganiseerde activiteiten van het afgelopen
schooljaar. Dit hoort nu eenmaal bij het bestaan van
een Vereniging. Qua opkomst kunnen we helaas weer
een laag aantal bezoekers melden: buiten het team en
het bestuur hebben 8 ouders de ALV bezocht. We
hopen dat het hulpouderformulier, dat uitgedeeld is in
de kennismakingsgesprekken met de leerkracht,
enthousiaster zal worden ingevuld, want we hebben
dringend hulp nodig om de activiteiten te kunnen
blijven organiseren. De eerste noodkreet geldt voor de
organisatie van het Sinterklaasfeest waarvoor
dringend een hulpouder gezocht wordt. Je kunt je
aanmelden bij juf Pauline of bij juf Anja of via de Email bij de OV. Op www.pwasoest.nl onder het kopje:
over de school, vind je de pagina van de
oudervereniging en daar staat het e-mail adres van
Claudia onze secretaris.
In de ALV is het uiterlijk van Piet besproken en
hebben de aanwezige ouders geadviseerd het
Sinterklaasjournaal te volgen. Mochten er ouders zijn
die moeite hebben met een traditionele Piet, dan kun
je dat bespreken met juf Pauline.
De eerste activiteit die gefinancierd wordt vanuit de
OV-bijdrage is de Kinderboekenweek van 7 t/m 15
oktober.
De eerste OV-vergadering, met de nieuwe voorzitter
Tibo Jansingh (vader van Jorn, Jente, Ide en Marne),
wordt gehouden op 10 november. Iedereen is welkom.
In de volgende nieuwsbrief zal het resultaat van de
Jantje Beton actie bericht worden.
Kanjer van de maand
Noghman is uitgekozen om kanjer van de maand
oktober te worden, omdat hij zo goed vooruit is
gegaan in zijn gedrag. Daar zijn we trots op!

De kinderen uit groep 5/7 vinden het volgende van
Noghman:
 hij vecht niet meer;
 hij helpt graag kinderen;
 je kan nu beter met hem praten;
 hij accepteert anderen;

 hij is sportief en goed in voetbal;
 hij is vrolijk en lacht bijna altijd;
 hij luistert nu beter naar de juffen;
 je kan hem vertrouwen;
 hij is positief;
 hij maakt geen ruzie;
 het werken in de klas gaat nu beter;
 hij is aardig;
 hij is grappig.
Het nieuwe schoolplan
Heeft u ook na de zomervakantie de nieuwe foto’s in
de gang naar het plein zien hangen? Heb je ze al
bewonderd?

Ze horen bij ons nieuwe schoolplan 2015-2019. De
foto’s vertegenwoordigen de zeven competenties van
het natuurlijk leren. We gaan hier de komende jaren
veel aandacht aan besteden. We gaan niet het roer
omgooien, maar we bouwen een brug terwijl we erop
lopen. We gaan in stappen verder werken aan 21e
eeuwse vaardigheden die de kinderen voor de
toekomst nodig hebben. Voor dit jaar hebben we
samenwerken en digitale geletterdheid als speerpunt
gekozen. Deze foto’s zijn gekleurd afgebeeld. We
laten kinderen al veel samenwerken, maar hier is nog
veel meer uit te halen. Eind november hebben we een
studiedag over coöperatief leren en dan gaan we ons
verder bekwamen in werkvormen waarbij de kinderen
leren goed samen te werken. Het speerpunt ICT
geletterdheid gaan we tijdens een aantal
teamvergaderingen verder uitwerken. Via de
nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden.

Dag van de leraar

De dag van de leraar is bedoeld als een feestdag voor
alle leraren in Nederland. Aanstaande maandag 5
oktober is het de dag van de leraar. Op deze dag
wordt wereldwijd stilgestaan bij het belang van
onderwijs. Wil je de juf van je kind(eren) maandag in
het zonnetje zetten? Laat dan je kind(eren) een
kaartje meenemen met een zelf geschreven
compliment. Bijvoorbeeld: Ik vind je een geweldige juf
omdat………
Op deze manier krijgt elke juf een stapel kaartjes
met leuke complimenten, waar ze ongetwijfeld blij van
wordt. Laat de dag van de leraar op de Prins Willem
Alexanderschool niet ongemerkt voorbij gaan! De
leerkracht doet er toe!

Kinderboekenweek 2015: ‘Raar maar waar’
Op woensdag 7 oktober is de start van de
Kinderboekenweek 2015. We gaan op school weer
verschillende activiteiten doen, dit jaar rondom het
thema ‘Raar maar waar’ (natuur, techniek en
wetenschap). Op woensdag starten we met een opening
op het plein, waarbij alle leerlingen gaan zingen en
dansen. Alle ouders/verzorgers zijn van harte welkom
om te komen kijken om 8.40 uur. Daarna gaan alle
groepen aan de slag met proefjes in de eigen klas. Bij
elke klas hangen lijsten waarop je je naam kunt
schrijven, als je het leuk vindt om te komen helpen bij
de proefjes. Donderdagmiddag is om 16.30 uur – 17.30
uur de afsluiting van de Kinderboekenweek. Iedereen
is dan van harte welkom om te komen kijken op school
in alle klassen. Er zijn dingen te zien en er is van alles
te doen. Ook is er weer een boekenmarkt in de grote
zaal en Bruna komt ook boeken verkopen. Heb je thuis
nog tweedehands boeken? Dan kunnen de kinderen die
verkopen die middag. Bij alle deuren hangen
intekenlijsten hiervoor.

Cursus computertypen groep 6,7 en 8
Net na de zomervakantie is naar alle
ouders/verzorgers van de hierboven genoemde
groepen een mailing uitgegaan via ons
communicatiesysteem over een typecursus op school.
Wegens te weinig aanmeldingen is dit niet doorgegaan.
Zijn er ouders die hun kind niet hebben opgegeven,
maar dit eigenlijk wel willen doen als het bijvoorbeeld
op een andere middag zou zijn dan de dinsdagmiddag?
Meldt dit dan binnen een week via de mail bij Anja via
directie@pwasoest.nl Basic typewriting is bereid om
bijvoorbeeld na de herfstvakantie alsnog bij voldoende
aanmeldingen de training te starten.
Namens de collega’s van de PWA wens ik jullie een
goed weekend! Anja Luitjes

