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De deuren gaan open om 8:20 uur
Wij willen alle ouders/verzorgers vragen om de
kinderen op tijd naar school te brengen of naar school
te laten gaan. Het zou fijn zijn als alle kinderen er om
8:20 uur zijn, zodat alle kinderen ruim op tijd binnen
zijn! Om 8:25 uur gaat de 2e bel, wie dan nog buiten is
moet snel naar de klas, zodat de leerkracht om 8:30
uur kan starten met de les. Op dinsdagochtend is er
een inloopkwartier voor groep 1/2 en op
vrijdagochtend is het inloopkwartier voor groep 3/4,
dan is er gelegenheid om samen met je kind een werkje
te doen tot 8:45 uur. De leerkrachten vinden het fijn
als hier actief door ouders/verzorgers gebruik van
wordt gemaakt.
Kanjertraining op de PWA
De kanjertraining heeft als doel dat een kind positief
over zichzelf en anderen leert denken. De
kanjerafspraken zijn:
-

We vertrouwen elkaar

-

We helpen elkaar

-

Niemand speelt de baas

-

Niemand lacht uit
Niemand doet zielig

Binnen de school staat iedere maand een
kanjerafspraak centraal. Deze hangt in de gangen en
wordt in de groepen besproken met de leerlingen.
In elke groep vind je de posters met de
kanjerafspraken en de kanjerpetten. De leerlingen
leren tijdens de kanjertraining dat je op vier
verschillende manieren kunt reageren. Hiervoor maakt
de kanjertraining gebruik van vier typetjes, namelijk:
Konijn (gele pet): te bang, vermijden, faalangstig
en stil. Het konijn denkt slecht over zichzelf en

Nieuwe leerlingen
Op 30 september zijn Mina (groep 8), Zainab (groep 4)
en Mohamed (groep 3) weer bij ons op school gestart.
Wij wensen hen veel plezier!

goed over een ander.
-

Tijger (witte pet): zichzelf, gewoon, te
vertrouwen, aanspreekbaar op gedrag. De tijger
denkt goed over zichzelf en andere. Durft zichzelf
te zijn.

-

Aap (rode pet): grapjurk, uitslover, meeloper,

 Hij is behulpzaam en komt voor kinderen op.

aansteller. De aap denkt niet goed over zichzelf,

 Hij pest geen andere kinderen en lacht niemand

maar ook niet goed over een ander.
-

Pestvogel (zwarte pet) : uitdager, bazig, pester,
brutaal. De pestvogel denkt goed over zichzelf,
maar niet goed over een ander.

De kanjertraining geeft aan dat je niet altijd alleen
maar het gedrag hebt van 1 kleur petje (typetje). Je
kunt een kanjer zijn op verschillende manieren. Je
kunt jezelf zijn in combinatie met de zwarte pet. Dan
reageer je op een stoere manier. Je vertoont
leiderschapsgedrag. Je kunt je grenzen aangeven. Je
durft plannetjes te maken en bent ondernemend.
Zolang naast de zwarte pet ook de witte pet van het
vertrouwen aanwezig is, zullen deze kinderen zich op
een hele positieve en krachtige wijze gedragen.
Je kunt ook een kanjer zijn in combinatie met de rode
pet. Dan ben je vol levenslust. Je hebt een goed gevoel
voor humor. Je bent optimistisch en je verstaat de
kunst van het relativeren. Zolang naast de rode pet
ook de witte pet van het vertrouwen aanwezig is,
zullen deze kinderen op een hele positieve en
opgewekte manier weten te reageren.
Je kunt ook een kanjer zijn in combinatie met een gele
pet. Dan ben je vriendelijk, bescheiden en aardig.
Zolang naast de gele pet ook de witte pet van het
vertrouwen aanwezig is, zullen deze kinderen op een
hele positieve en rustige manier weten te reageren.

Wij denken dat jullie je kind of kinderen vast en zeker
in een van de hierboven staande typetjes zullen
herkennen. Dat is ook logisch want bij ons op school
zitten alleen maar KANJERS!!
Kanjer van de maand
Floris is uitgekozen om kanjer van de maand te
worden, omdat hij andere kinderen helpt en wij hem
vertrouwen. Daar zijn we trots op!
De kinderen uit groep 5/6 vinden het volgende van
Floris:
 Hij doet aardig tegen kinderen.
 Hij is slim, werkt hard op school en kan goed
uitleggen.

uit.
 Hij is sportief en kan goed voetballen.
 Je kunt hem vertrouwen.
 Hij wordt niet snel boos.

 Hij kan grappige stemmetjes nadoen.

Van de oudervereniging
In de periode 14 t/m 28 september hebben 14
leerlingen van groep 6, 7 en 8 loten voor het goede
doel Jantje Beton verkocht. Zij hebben flink hun best
gedaan want er zijn 273 loten verkocht! Een lot kostte
3 euro, waarvan de ene helft bestemd is voor Jantje
Beton en de andere helft voor de school om te
besteden aan speelmateriaal. De leerlingen zijn
gehuldigd in de grote zaal en er zijn 4 cadeaubonnen
ter waarde van 5 euro als prijsjes uitgedeeld. In deze
nieuwsbrief nogmaals hartelijk dank voor je inzet: Cas,
Siavash, Daim, Feriha, Floris, Quincy, Mick, Gijsbert,
Per, Darrisha, Eline, Mathijs, Christian en Martine!
De leerkrachten Sabrina en Bianca treffen momenteel,
in samenwerking met de OV, voorbereidingen voor het
aankomende Sinterklaasfeest. De school is in ieder
geval al feestelijk versierd door diverse ouders als
startsein voor 3 gezellige weken.
Om zo’n feest als Sinterklaas te kunnen realiseren,
waarbij de kinderen ook een cadeautje krijgen (de
onderbouw krijgt een cadeautje, alle groepen krijgen
een schoencadeautje en de groepen krijgen een
klassencadeau), zijn de inkomsten vanuit de
ouderbijdrage noodzakelijk. Simpel gezegd: als de OVbijdrage niet zou bestaan, dan zou er geen enkele
feestelijke activiteit op school zijn. We hopen dan ook
dat ouders gehoor willen geven aan onze oproep om de
OV-bijdrage te betalen.
De volgende reguliere OV-vergadering staat gepland
op 10 januari om 20:00 uur in de lerarenkamer. Ouders
zijn van harte welkom om een vergadering bij te
wonen.

Uitnodiging koffieochtend
Op woensdagochtend 7 december is er voor alle
ouders/verzorgers een inloop-koffieochtend van 8:30
uur tot 9:00 uur. Het is leuk om elkaar te ontmoeten
en met elkaar in gesprek te gaan. Het is geheel
vrijblijvend en iedereen is welkom. Heb je een baby of
peuter: neem deze gerust mee. Wij zorgen voor de
koffie en thee met wat lekkers.
Terugblik Kanjerfeest
De sponsorloop was een groot succes met een mooi
resultaat. Er is een bedrag van € 2.618,30 door de
kinderen bij elkaar gerend. Wat een fantastisch
resultaat! Daarnaast hebben de onderstaande
bedrijven ons ook gesponsord. Wij zijn zeer blij dat
we de Kanjerbeelden hebben kunnen realiseren en wat
staan ze prachtig voor onze school! Wij zijn een echte
Kanjerschool en dat laten we met trots aan iedereen
zien. Wij willen als eerste de ontwerper van de
Kanjerbeelden Albert Gerrits (Digitale Klerken) en de
maker van Kanjerbeelden Dave Harmsworth
(treeworks.nl) bedanken. Tevens de vader van Mathijs
uit groep 8 die geholpen heeft bij de plaatsing van de
Kanjerbeelden op 14 oktober.

Wij bedanken al onze leerlingen en alle onderstaande
sponsoren voor het mede mogelijk maken van onze
Kanjerbeelden en het geweldige Kanjerfeest! Er is
zelfs nog geld over om een naambord te laten maken
voor aan de muur van onze hoofdingang. In de volgende
nieuwsbrief zal ik jullie hier verder over informeren.
Alle sponsoren BEDANKT! Prob Noblem, Autobedrijf
Zihni, Cafetaria De Nieuwerhoek, Van der Slikke
bouw, KleurRijker, Kok Tuinmachines, D.G.
Consultancy, Autobedrijf H. Reinders, Avantage
auto’s, Ma & Ca. Autoservice, B. Strumpel, De
buurtsuper Harry Janmaat, G. vd Munt
automaterialen, Frans Broeze, Davo.

De homepagina van onze website is vernieuwd. Kijk op
onze website http://www.pwasoest.nl/welkom en meer
foto’s van het Kanjerfeest op
http://www.pwasoest.nl/leerlingen

Rapportgesprekken
Dit schooljaar hebben wij niet 2x maar 3x een
rapport. Vorig schooljaar hadden wij in november wel
10-minutengeprekken, maar geen rapport. Woensdag
23 november krijgen alle kinderen hun rapport mee
naar huis. Je hebt dan gelegenheid om het rapport
vast met je kind(eren) te bekijken. Op maandag 28
november en dinsdag 29 november zijn de
10-minutengesprekken en vanaf groep 2 is het de
bedoeling dat je kind(eren) bij het gesprek aanwezig
zijn. De uitnodiging voor de gesprekken zijn gisteren
of uiterlijk vandaag aan je kind(eren) meegegeven.
Deze nieuwe aanpak heeft als doel dat kinderen
betrokken worden bij hun eigen leerproces en dat
ouders/verzorgers meer tijd hebben om het rapport
te bestuderen. Zijn er vragen of onduidelijkheden,
stel ze dan gerust aan de leerkracht. Wij vinden het
fijn als alle ouders/verzorgers betrokken zijn bij de
ontwikkeling van hun kind(deren). De leerkrachten zien
jullie graag samen met je kind op de geplande dag en
tijd!
Groep 7 als eerste een compleet Mollenhuis
Waarschijnlijk weet iedereen het wel: op onze school
wordt ontzettend veel geoefend op Rekentuin. Alle
kinderen van de groepen 3 t/m 8 hebben een account
en iedereen oefent op zijn eigen niveau. Tijdens dit
oefenen verdienen kinderen “munten” waarmee zij
prijzen kunnen “kopen” voor hun prijzenkast. Het is
absoluut interessant om als ouder samen met je kind
naar die kast te kijken.

Begin dit schooljaar kwam er een (nieuwe) groepsprijs
bij: het Mollenhuis. Als kinderen van een groep samen
voldoende oefenen, “groeit” het Mollenhuis.
En de jongens en meisjes van groep 7 hebben giga veel
geoefend en samen zijn zij winnaar geworden: zij
hebben het Mollenhuis af. Maar ze zijn niet alleen
winnaar van de PWA of van alle schollen in Soest, nee
winnaar van ….. héél Nederland.
Twee dames van Rekentuin kwamen op bezoek met
taart en een prijs. Op de website van Oefenweb kan
iedereen lezen dat deze kanjers gewonnen hebben.
www.rekentuin.nl/pwa-soest-als-eerste-compleetmollenhuis/
Gefeliciteerd, jongens en meisjes van groep 7

Zit met pit!
Groep 5/6 deed mee met het project ‘ZIT MET PIT!’.
Het waren hele leuke lessen en we hebben er veel van
geleerd. Juf Liesbeth gaf de lessen en we kregen daar
een boekje. Het verhaal in de lessen ging over Pietje
Pit. Pietje Pit zat verkeerd op zijn stoel en zat
onderuitgezakt voor de computer. Pietje Pit kreeg veel
last van zijn rug en moest toen naar de
oefentherapeut. Hij leerde meer te bewegen en
rechtop te zitten. Toen had hij geen last meer van zijn
rug en ging vervolgens op een sport. Tijdens de lessen
hebben we geleerd over de wervelkolom, de spieren,
de ruggengraat en de tussenwervelschijven.

We hebben nog een paar tips voor kinderen en ouders:
 let op je houding
Op woensdag 9 november was het de dag van het
Nationaal schoolontbijt. Alle leerlingen hebben op
deze ochtend een heerlijk en gezond ontbijt gekregen
op school. Groep 3/4 mocht deze ochtend bij de
burgemeester van Soest komen ontbijten en dat was
ook heel erg leuk en spannend. Zie de leuke foto’s op
onze website!



wissel regelmatig van houding



speel niet te lang achter elkaar op de
computer



beweeg minimaal een uur per dag

Groetjes van groep 5/6
Namens de collega’s van de PWA wens ik jullie een
goed weekend! Anja Luitjes

