Nieuwsbrief
Nieuwsbriefnummer 2

7 oktober 2016
ook te lezen op onze website www.pwasoest.nl

Onderwerpen in deze nieuwsbrief











Geboren
Open huis en onthulling Kanjerschool
De schoolgids staat op de website
Kanjer van de maand
Woordenschat op de PWA
Van de Medezegenschapsraad
Van de oudervereniging
Inloopkwartier in de klas
Spaaractie Bruna
Rabo Museumkidsweek

Open huis en onthulling Kanjerschool
Op vrijdag 14 oktober tussen 14:00 uur en 16:00 uur is
het open huis en tevens afsluiting van de
Kinderboekenweek. Iedereen is welkom! We hebben de
burgemeester en de wethouder van onderwijs
uitgenodigd om ons te helpen bij de onthulling van de
tuinbeelden in de voortuin. Kom op tijd, want om 14:45
uur is de officiële onthulling in de voortuin. Tevens
zijn alle sponsoren van harte uitgenodigd om hierbij
aanwezig te zijn. In de volgende nieuwsbrief worden
alle sponsoren vermeld, zij hebben dit Kanjerfeest
mede mogelijk gemaakt. Waarvoor onze dank!
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Dans Idea

16 nov

Allen

Schoolfotograaf

Nationaal schoolontbijt

Geboren
Op 30 september heeft Guilliano uit groep 3 een zusje
gekregen. Zij heet Lavinia. Wij wensen de familie veel
geluk.

De schoolgids staat op onze website.
De schoolgids 2016-2017 staat op onze website onder
het kopje algemene informatie. Hierin staat alles over
onze school beschreven. Over de ontwikkelingen van
ons onderwijs tot en met de jaarkalender. Lees het
door en heb je aanvullingen of tips dan horen wij dit
graag.
http://www.pwasoest.nl/bestanden/documentenalgemene-informatie/schoolgids-2016-2017.pdf
Kanjer van de maand:
De Kanjer van de maand is Julia uit groep 8.
Haar klasgenoten vinden Julia een Kanjer omdat ze:
- aardig is
- sportief is
- een gemotiveerde, hardwerkende leerling is
- creatief is
- behulpzaam is

- grappig is
- eerlijk is
- altijd klaar staat voor haar vriendinnen en
klasgenoten
- altijd vrolijk is
- positief blijft ook al gebeuren er dingen die niet leuk
zijn.
Kortom een terechte KANJER van de maand.

bijvoorbeeld groot-groter-grootst. Op de woordtrap
komt dan bijvoorbeeld: nooit – soms – vaak voortdurend.
In een woordkast zetten we woorden waar een
tegenstelling in zit: mooi – lelijk, smal – breed,
stroomafwaarts – stroomopwaarts.
In een woordspin
komt een groep
woorden te staan
die niet in één van
de andere
groepen passen,
maar die wel iets
met elkaar te

Woordenschat op de PWA
Op de PWA besteden we veel aandacht aan het
vergroten van de woordenschat van onze leerlingen.
Een goede woordenschat is heel belangrijk om succes
te kunnen hebben op school. We doen dat door veel te
oefenen met de woorden die in onze taal- en
leesmethode worden aangeboden. Op die manier
krijgen de kinderen elke week 20 woorden aangeboden,
zodat ze ongeveer 800 woorden per jaar leren. Die
woorden hangen in de klas aan de muur. Bij elk woord
is ook, als dat mogelijk is, een plaatje te zien (als er
een toets is worden ze natuurlijk weggehaald).
Eén van de dingen die we met die woorden doen is ze
indelen in groepen. Door woorden aan elkaar te
verbinden onthouden de kinderen ze beter. Dat doen
we door gebruik te maken van een woordparachute,
woordtrap, woordkast of een woordspin. Ook hiervan
kunt u
afbeeldingen
zien hangen in
de klas of in de
gangen.
Een
woordparachute
gebruiken we
voor woorden
die onder een
ander woord vallen. Een goed voorbeeld is ‘seizoenen’,
waaronder dan de woorden ‘herfst’, ‘zomer’, ‘winter’ en
‘lente’ vallen. Bij een woordparaplu kun je altijd zeggen
‘…..is…..’: ‘herfst’ is een seizoen.
Bij een
woordtrap zie
je woorden
waar een
ontwikkeling in
zit,

maken hebben.
Van de oudervereniging
Een nieuw schooljaar betekent voor het bestuur van
de Oudervereniging dat het oude schooljaar qua
budget en gedane activiteiten verantwoord moet
worden aan de ouders. Dit is op 20 september jl
gebeurd via de Algemene Ledenvergadering. Door de
aanwezige ouders is besloten dat er geen
sneeuwmachine voor het Kerstfeest wordt
aangeschaft om zo wat meer te kunnen sparen voor
bijvoorbeeld een schoolreis. Ook is de Penningmeester
Rob de Vries herkozen voor een nieuwe
bestuurstermijn van drie jaar en is de nieuwe
voorzitter Frits Grotenhuis voorgesteld (vader van
Gijsbert groep 7).
Het bestuur is dus weer compleet. We komen bijeen
voor de eerste OV-vergadering op 25 oktober om
20.00 uur op school. We zullen dan gaan bespreken hoe
we de activiteiten gaan organiseren met welke
helpende handen aan de hand van de ingevulde
hulpouderformulieren. Dus mocht het formulier nog
thuis op de kast liggen, vul het in! We hebben voor het
aanstaande Sinterklaasfeest hulp nodig en ook voor de
organisatie van de Kerstborrel voor de ouders is
iemand nodig.
In de periode van 14 t/m 28 september hebben 16
kinderen uit de groepen 6,7,8 loten verkocht voor
Jantje Beton. Momenteel zijn we nog bezig om de
lotenboekjes in te nemen. In de volgende nieuwsbrief
kunnen we de opbrengst vermelden. Maar het ziet er
wel al naar uit dat de kinderen ontzettend hun best
hebben gedaan!
Veel plezier met de activiteiten rond de
Kinderboekenweek.

Van de Medezeggenschapsraad
Het nieuwe schooljaar is al weer even bezig en de
eerste vergadering van de Medezeggenschapsraad
(MR) is ook al weer geweest. Daarin hebben we helaas
afscheid genomen van drie leden van de oudergeleding.
De Prins Willem Alexanderschool en de Startbaan
hebben een gezamenlijke MR. Voor de Startbaan is
één plek vrijgekomen, op de Prins Willem
Alexanderschool twee. We zijn op zoek naar
enthousiaste, kritische en meedenkende ouders. In de
brief die jullie begin volgende week toegestuurd
krijgen lees je meer over de procedure. We hebben
jullie echt nodig!
Namens de Medezeggenschapsraad.
Boudewijn Allard
Inloopkwartier in de klas
In de onderbouw maken veel ouders/verzorgers
gebruik van het inloopkwartier. Samen met je kind in
groep 1/2 een spelletje doen of in groep 3/4 samen
lezen of een werkje maken. Op deze manier weet je
waar je kind op school mee bezig is en motiveert het
je kind om goed mee te doen op school. Tevens is het
leuk om andere ouders/verzorgers in de klas van je
kind te ontmoeten.

Hoe kun je meedoen met Bruna’s Kinderboeken
spaaractie?


Koop van 5 oktober t/m 16 oktober uw
kinderboeken bij de Bruna in Soest.



Lever de kassabonnen in bij ons op school bij
de leerkracht of bij Bruna Soest.



Het totaal bestede bedrag aan kinderboeken
wordt opgeteld. Over dit bedrag mag de school
voor 20% gratis nieuwe kinderboeken
aanschaffen in de Bruna Soest.

Wij willen graag de kinderen stimuleren om meer te
lezen. Daarom zijn wij erg enthousiast over deze
sympathieke actie en sparen we graag samen met jullie
voor de nieuwste en leukste kinderboeken. Wij hopen
dat jullie meedoen!
Aan het einde van de Kinderboekenweek wordt er een
boekenmarkt op school gehouden. Op vrijdagmiddag
14 oktober is er van 14.00 tot 16.00 uur een
boekenkraam van Bruna aanwezig met boeken die
aansluiten bij het Kinderboekenweekthema. Ook van
deze verkochte boeken is 20% van de opbrengst
bestemd voor onze school om nieuwe boeken aan te
schaffen. Betalen met pin is mogelijk.
Rabo Museumkidsweek
De herfstvakantie is dit jaar weer omgetoverd tot
Rabo Museumkidsweek. Van 15 t/m 30 oktober staan
musea in Nederland BOL van de activiteiten. Wil jij
kans maken op een superleuke prijs? Zoek en
fotografeer Tikkit, de Museumkids-mascotte in jouw
favoriete museum. Upload je foto op de
wedstrijdpagina. Dan maak jij kans op een VIPfamilieweekend in Twente inclusief speciaal bezoek
aan Natura Docet Wonderryck Twente. Fijne vakantie!

Na de herfstvakantie worden de dagen van het inloop
kwartier omgedraaid. Op dinsdagen inloop voor groep
1/2 en op donderdagen inloop voor groep 3/4. Deze
indeling is tot de kerstvakantie, daarna draaien we de
dagen weer om. De leerkrachten zijn blij met jullie
aanwezigheid!
Spaaractie Bruna
De Kinderboekenweek is weer van start gegaan. Het
thema van dit jaar is ‘Voor altijd jong!’. Net als vorig
jaar heeft Bruna Soest een leuke spaaractie, waarmee
we als school samen met jullie kunnen sparen voor
gratis kinderboeken voor de schoolbibliotheek.

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

