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Nieuwe leerlingen
Na de zomervakantie zijn Lina, Stella en Jody
gestart in groep 1 bij juf Rianne en juf Sabrina.
Wij wensen hen veel plezier bij ons op school!
Geboren
Op 29 juli hebben Elif (groep 4) en Ayla (groep 6) een
broertje gekregen. Hij heet Eloy. Wij wensen de
familie veel geluk met de kleine.

Kanjer van de maand: Elif uit groep 3/4
Deze maand is Elif de kanjer van de maand en dat
heeft ze echt verdiend!
Hieronder is te lezen waarom de leerlingen van groep
3/4 vinden dat zij kanjer van de maand is geworden.
- Ze doet lief tegen iedereen.
-

Ze doet aardig tegen iedereen.

-

Ze houdt zich goed aan de kanjerafspraken.

-

Ze speelt met alle kinderen.

-

Ze werkt hard en stil in de klas.

-

Ze heeft schattige wangen.

-

Ze kan goed rekenen.

-

Ze pest niemand.

-

Ze kan hard rennen.

-

Ze heeft mooi haar.

-

Ze speelt nooit de baas.

-

De juf wordt niet boos op haar.

-

Ze helpt iedereen.

-

Ze kan goed schrijven.

Kennismakingsgesprekken
Op vrijdag 26 augustus is via ons
communicatiesysteem de uitnodigingsbrief naar alle
ouders/verzorgers gestuurd om je in te schrijven voor
een kennismakingsgesprek met de leerkracht van je
kind(deren). Aanstaande maandag is het zover en dan
starten na schooltijd de gesprekken samen met je
zoon en/of dochter. De verbinding tussen de
leerkracht, kind en jullie als ouders/verzorgers is de
basis voor een goede relatie. De leerkrachten kijken
er naar uit en we rekenen op ieders komst. De

leerkrachten geven je na afloop van het gesprek een
hand-out mee met de informatie over de algemene
gang van zaken in de nieuwe groep van je kind(eren) en
de afspraken die gelden binnen onze Kanjerschool.
Daarnaast ontvang je ook het hulpouderformulier.
Hierop kan je aangeven bij welke activiteit je dit
schooljaar zou willen participeren. Kinderen vinden het
fijn als hun ouder/verzorger komt helpen. Wij willen
graag met zoveel mogelijk ouders/verzorgers samen
er een mooi schooljaar van maken. Lever het
hulpouderformulier zo spoedig mogelijk bij ons in.
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 (dit zijn intermediairs). Ouders,
kinderen en sportverenigingen kunnen zelf geen
aanvraag indienen. Op de website
www.jeugdsportfonds.nl staat informatie voor ouders.
Bij Saskia van de administratie kan je een
inschrijfformulier halen en weer inleveren. Zij zal ook
zorg dragen voor de aanmelding bij het
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

Voor in de agenda! Dubbel feest in de
Kinderboekenweek
Op woensdag 5 oktober start de Kinderboekenweek.
Dit jaar is het thema: 'opa en oma' onder het
motto: voor altijd jong!
5 oktober sponsorloop
Op 5 oktober trappen we af met een sponsorloop om
11:15 uur. Het doel is om geld in te zamelen om de
hoofdingang van de school nog leuker te maken. Het
zou natuurlijk leuk zijn als iedereen de kinderen komt
aanmoedigen en natuurlijk ook de opa’s en oma’s! Meer
informatie volgt, maar zet 5 oktober vast in je agenda.
14 oktober feest!
Op vrijdag 14 oktober van 14:00 uur tot 16:00 uur is
de afsluiting van het boekenfeest. Dan onthullen we
ook onze nieuwe plannen voor de hoofdingang van onze
school. Ook op deze dag is de hele familie welkom.
Voortgang verbetertraject
Vlak voor de zomervakantie is het tweede gesprek met
de inspectie geweest. Daarin bleek dat we als school
goed op weg zijn.
De ruim voldoende score voor de CITO-eindtoets was
natuurlijk al een duidelijk signaal. Ook de andere
scores van de CITO-toetsen aan het eind van het
schooljaar lagen bijna allemaal boven het landelijk
gemiddelde. Het werken met de instructietafelplanner
in elke klas zorgt ervoor dat de uitleg nog beter
aansluit bij wat kinderen nodig hebben. Als we op deze
manier doorgaan, zullen we in december bij het
volgende inspectiebezoek vast en zeker van het
predicaat ‘zeer zwak’ afkomen. Daar gaan wij voor!

De komende periode

De deskundige die ons begeleidt zal de komende
periode met ons vooral gaan werken aan
woordenschatonderwijs. Goed woordenschatonderwijs
is belangrijk voor alle vakken. Door daar heel bewust
aan te werken worden de kansen op een succesvolle
schoolloopbaan voor onze leerlingen vergroot. Juf
Jennifer gaat dit schooljaar de opleiding
taalcoördinator volgen, zodat goed taal- en
woordenschatonderwijs op de PWA gewaarborgd
blijft. Omdat er geen gesprekken met de inspectie
meer zijn tot het volgende kwaliteitsonderzoek (in
december) lijkt het ons een goed idee om je de
komende periode meer te vertellen over het onderwijs
op de PWA. In elke nieuwsbrief zul je daarom een
artikeltje kunnen lezen over het onderwijs aan je
kind(eren). Op die manier willen we ervoor zorgen dat

je een beter beeld krijgt van wat er in de klas van je
kind(deren) gebeurt.
Tien voor half negen naar binnen
Wij willen om 8:30 uur starten met de les. Wil je met
je kind mee naar binnen, kom dan om 8:20 uur als de
schooldeur open gaat. Om 8:25 uur gaat de tweede bel
dan is het tijd om de klas te verlaten, zodat de lessen
op tijd kunnen beginnen.
Van de oudervereniging
De Oudervereniging is uitgerust en met goede zin
begonnen aan een nieuw activiteitenjaar, maar wel
gehavend qua bezetting! De voorzitter heeft helaas
afscheid van ons genomen wegens verhuizing en een
commissielid begon met haar dochter aan een nieuwe
periode op de middelbare school. We hebben nog maar
één actief commissielid, dus we kunnen dringend
versterking gebruiken!
Onze eerste hulpoproep is voor het Sinterklaasfeest.
Welke ouder vindt het leuk om juf Bianca en juf
Sabrina te ondersteunen in de organisatie? Je kunt je
melden bij de betreffende juffen, of bij de OV.
De secretaris van de OV is momenteel bezig met de
voorbereidingen voor de Jantje Beton Loterij. Groep
6-7-8 kan loten verkopen waarvan de helft van de
opbrengst voor de school is en de andere helft is voor
projecten van Jantje Beton.
Daarnaast zijn de penningmeester en de secretaris de
administratie voor de Algemene Leden Vergadering (op
20 september om 20.00 uur op school) aan het
afronden. We hopen veel ouders te kunnen begroeten
op die avond, waar we het budget van het afgelopen
jaar en het budget voor het komende jaar gaan
bespreken. Ouders kunnen ook altijd de reguliere
vergaderingen van de OV bezoeken, waarin de lopende
zaken rond de activiteiten worden besproken. De
eerste vergadering staat gepland op 25 oktober om
20.00 uur in de lerarenkamer.
De eerste activiteit op school, die mede gefinancierd
wordt door de OV, is de Kinderboekenweek van 5 t/m
14 oktober. De organisatie hiervan ligt in handen van
juf Jennifer en juf Rianne. Eventuele hulpoproepen
aan ouders zullen vanuit hen kenbaar worden gemaakt.
We hopen er weer een feestelijk schooljaar van te
maken!
Verkeersveiligheid
Wij zijn zeer blij met de verkeersbrigadiers die elke
ochtend en aan het einde van schooldag op de
Beetzlaan helpen met het veilig oversteken van onze
kinderen. Net voor de zomervakantie zijn er weer

nieuwe ouders en kinderen opgeleid. Op woensdag 7
september komt de wijkagent nog één training geven
voor een klein groepje ouders. We kunnen altijd
invallers gebruiken, dus wil je meedoen met de training
meldt je dan aan bij Anja Luitjes. De oproep voor een
verkeersouder is nog niet ingevuld. Wij doen er alles
aan om een verkeersveilige school te zijn. Lijkt dit iets
voor jou? Meld je dan aan via de hulpouderlijst.

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

