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Kanjer van de maand
Evy is uitgekozen om kanjer van de maand te worden,
omdat ze andere kinderen helpt en wij haar
vertrouwen. Daar zijn we trots op!
Dit is wat de kinderen uit groep 1/2 vinden van Evy

Ze is heel lief


Ze kan goed werken



Ze kan heel netjes kleuren



Ze kan goed schommelen



Ze kan goed fietsen



Ze wil je altijd helpen



Ze kan goed opruimen

We zijn trots op deze kanjer.
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Datum

Wie

Wat

22 dec

Allen

22 dec

Allen

23 dec

Allen

24 dec 8 jan
31 dec

Allen

Doemiddag 13.30-14.30
uur (kerststukjes maken)
Kerstdiner 17.00–18.15
uur. En zie uitnodiging.
Vanaf 12.00 uur
iedereen vrij!
Kerstvakantie

Juf Wendy

Jarig

23 jan

Groep 7/8

Open podium

Nieuwe leerlingen
Op 29 november is Zsolt in groep 3 gestart bij juf
Jennifer. En op 6 december is Weaam in groep 2
gestart. Wij wensen hen veel plezier bij ons op school!
Geboren
Op 11 december heeft Nurgül uit groep 4 een broertje
gekregen. Hij heet Resul. Wij wensen de familie veel
geluk.

Welkom juf Isolde
Groep 1/2 krijgt na de kersvakantie een nieuwe juf op
de dinsdag en woensdag. Juf Rianne heeft uitbreiding
van haar uren op een school in het speciaal onderwijs
gekregen, waardoor ze niet meer op twee scholen
hoeft te werken. Wij wensen juf Rianne veel succes
toe in haar nieuwe baan. Juf Isolde komt komende
donderdagochtend kennis maken met de groep en zij
start dinsdag 10 januari. Wij wensen haar veel succes
bij ons op school.
Van de oudervereniging
Op 5 december stonden alle leerlingen 's ochtends in
de vrieskou met smart te wachten op de aankomst van
Sinterklaas. Na een tijdje kwamen er twee Pieten.
Maar ze waren een beetje in paniek, want ze konden
Sinterklaas niet vinden. Het is toch ook ieder jaar wat
met die man. Maar ineens kwam er een koerier met een
hele grote taart op zijn aanhanger voorrijden. En
terwijl de koerier en Piet in discussie waren over het
hoe en wat van de taart, stak er plots een mijter
boven de rand van de taart uit! Sinterklaas had zich

verstopt in de taart. Gelukkig kon het bezoek van
Sinterklaas aan de school nu wel doorgaan. Hij heeft
de kleuters en groep 3/4 extra lang bezocht en heeft
bij de bovenbouw even meegekeken bij het uitpakken
van de surprises. Sint heeft in de onderbouw voor elke
leerling een cadeautje achtergelaten (de ouders mogen
wel weten dat dit betaald is van de Ouderbijdrage).
Op 22 november had Sint ook al de schoenen van de
kinderen gevuld met een klein cadeautje en een zakje
met strooigoed. Na een gezellige ochtend keerde Sint
met zijn Pieten weer terug naar Spanje en is de Sint
versiering snel weggehaald, want het volgende
evenement staat alweer voor de deur! De komende
weken gaan de leerkrachten weer aan de slag met de
leerlingen om lampionnen en kerststukjes te maken
zodat het kerstdiner sfeervol wordt aangekleed. De
OV zorgt traditioneel voor de tafelkleden, servetten
en drankjes. Het OV-budget heeft ook ruimte voor
een kerstborrel voor de ouders! Deze wordt gehouden
van 17:00 uur tot 18:15 uur. Mocht de feestkleding van
jullie kinderen van vorig jaar te klein zijn geworden,
gooi ze dan in de kledingbak die bij de ingang van de
kleuters staat. De opbrengst van deze bak komt
geheel ten goede van de OV!
Op 10 januari om 20.00 uur komt de OV weer bijeen
om te vergaderen.
Uitnodiging kerstborrel voor alle ouders/verzorgers
De kerstborrel van het afgelopen jaar is zo goed
bevallen, dat dit jaar de kerstborrel op dezelfde
manier zal worden verzorgd. Gedurende het
kerstdiner van je kind(eren) is in de grote zaal
gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot
van een drankje en een hapje. Kerstmuziek, vrolijke
gezichten, een goed gesprek: wat wil je nog meer!
Breng net als vorig jaar je eigen glas mee: goed voor
het milieu, en een mooie binnenkomer om een praatje
te beginnen.
De borrel begint om een uur of vijf, wanneer de
kinderen worden verwacht voor het kerstdiner. Zodra
het kerstdiner klaar is (rond 18:15) eindigt de borrel
en zullen ouders en kinderen samen buiten nog
genieten van het zingen van kerstliederen.

Doelgericht werken
Wij zijn op de PWA het afgelopen jaar veel
‘doelgerichter’ gaan werken. Wat houdt dat in?
Dit betekent dat we scherper zijn gaan letten op wat
we de kinderen willen leren in een les. Aan het begin
van de les bespreken we eerst met de kinderen ‘wat
gaan we in deze les leren?’. Op die manier komt de
focus meer te liggen op ‘wat gaan we leren vandaag?’ in
plaats van ‘welke les gaan we maken vandaag?’
Dat doel komt op het whiteboard te staan. In elke klas
kun je het whiteboard zien met daarop één of meer
lesdoelen van de dag. Daarna geeft de leerkracht
uitleg over dit doel en krijgen de leerlingen
gelegenheid om ermee te oefenen onder begeleiding
van de leerkracht. De opdrachten die de leerlingen
maken hebben altijd te maken met het lesdoel. Dat
betekent dat de leerkracht soms opdrachten overslaat
of niet laat maken als ze niet doelgericht genoeg zijn.
Ook kan een leerkracht besluiten om extra oefeningen
toe te voegen. Pas als de leerkracht zeker weet dat de
leerling de stof begrijpt, kan die zelfstandig aan het
werk. De leerkracht helpt dan kinderen die nog extra
instructie nodig hebben.
In de bovenbouw gaan we (soms) nog een stapje
verder. We willen dat onze kinderen steeds meer zelf
(kunnen) gaan nadenken over wat ze willen leren. In
sommige lessen krijgen de leerlingen dan ook de
opdracht om een zogenaamd ik-doel te formuleren:
‘wat wil ik leren deze les?’ Als het algemene lesdoel
bijvoorbeeld te makkelijk is voor een leerling, dan kan
deze een moeilijker lesdoel voor zichzelf formuleren.
Zo leggen we ook voor deze leerlingen de lat hoog. Op
die manier blijven kinderen betrokken bij de lesstof.
De kinderen hebben vaak ook nog de mogelijkheid om
‘in te tekenen’ voor instructie: ze kunnen dan aangeven
waar ze nog (extra) uitleg over willen hebben. De
leerkracht maakt tijd om leerlingen individueel te
helpen met zaken die ze nog moeilijk vinden.
Onderzoek naar kwaliteitsverbetering
Aanstaande maandag 19 december brengt de
onderwijsinspectie weer een bezoek aan onze school.
Dat is het geplande kwaliteitsonderzoek, één jaar na
de ‘zeer zwak’ beoordeling. In dit bezoek komt de
inspectie kijken of de beoordeling van ‘zeer zwak’
veranderd wordt in ‘zwak’. Als dat zo is, dan kunnen we
over een jaar weer een ‘voldoende’ krijgen. De
inspectie neemt voor dit traject van ‘zeer zwak’ naar
‘voldoende’ altijd twee jaar, om er zeker van te zijn
dat de ingezette verbeteringen blijvend zijn.
De inspectie is vanaf 8.00 uur op school en zal
gesprekken voeren met ouders, met leerkrachten,

leerlingen en met directie en intern begeleider.
Daarnaast zullen ze schooldocumenten bestuderen en
uiteraard een lesbezoek brengen in alle groepen,
samen met iemand van directie of intern begeleider.
Aan het eind van de dag vindt dan met directie en
bestuur het eindgesprek plaats.
We zien het onderzoek met vertrouwen tegemoet. Het
afgelopen jaar zijn er veel onderwijskundige
veranderingen in gang gezet, die de kwaliteit van het
onderwijs en de ondersteuning op school hebben
verbeterd. Uiteraard zullen we je op de hoogte
brengen van het oordeel van de inspectie.

Utrechts Verkeersveiligheids Label (UVL)
Onze school is afgelopen maand her-beoordeeld voor
het Utrechts Verkeersveiligheidslabel. Ik kan jullie
mededelen dat wij hiervoor geslaagd zijn. De UVLcommissie heeft geconstateerd dat wij ruim voldoende
aandacht besteden aan goed verkeersonderwijs en aan
veilig verkeersgedrag van onze leerlingen en hun
ouders. Door deze herijking mogen we in het najaar
van 2017 gratis gebruik maken van de uitvoering van
Streetwise van de ANWB. Dit zijn leuke praktische
verkeerseducatieve lessen.
Terugblik fietscontrole
Op vrijdag 2 december vond de jaarlijkse
fietscontrole weer plaats. Vooral in deze donkere
dagen voor kerst is het belangrijk dat de kinderen
goed zichtbaar zijn en beschikken over een fiets die
veilig is: werkende verlichting, reflectoren, goede rem.
Maar ook een fiets die goed is afgesteld op de lengte
van het kind: zadel en stuur niet te hoog, maar ook
niet te laag!
Dit jaar werd de controle opgezet en begeleid door
oud-leerling Fleur Tolman en twee studiegenoten.
Helaas zat het weer niet erg mee, maar gelukkig heeft
dat de controle niet belemmerd. De leerlingen werkten
allemaal goed mee en de check voorliep voorspoedig.
Helaas liet de staat van de fietsen hier en daar te
wensen over: veel falende verlichting, veel verkeerd
afgestelde fietsen. Zoveel zelfs, dat uiteindelijk
onvoldoende verlichtingssets beschikbaar waren om
álle fietsen na controle van werkende verlichting te
hebben kunnen voorzien. De meeste gebreken – een
enkele daargelaten - konden echter ter plekke worden
verholpen, zodat we kunnen spreken van een geslaagde
actie.

Inloopkwartier in de klas
Vele ouders/verzorgers maken gebruik van het
inloopkwartier en doen samen met hun kleuter een
spelletje en in groep 3/4 samen lezen en samen een
werkje maken. Het is een groot succes. Na de
kerstvakantie worden de dagen veranderd, zodat ook
andere ouders/verzorgers hopelijk gelegenheid
hebben om mee de klas in te komen. Voor groep 1/2
wordt woensdagochtend de inloopochtend. En voor
groep 3/4 wordt vrijdagochtend de inloopochtend. De
kinderen en de juf waarderen het enorm als jullie hier
gebruik van maken. Het inloopkwartier past prachtig
bij de visie van onze school samenwerken en samen
leren. Ouders/verzorgers, kind en leerkracht samen
verbonden bij de ontwikkeling van het kind.
Oproep voor hulp bij opzetten schoolbieb
Tijdens de koffieochtend heb ik de eerste oproep
gedaan voor hulp bij het opzetten van een
schoolbibliotheek. Zijn er ouders/verzorgers die een
paar uurtjes per week beschikbaar zijn en dit willen
organiseren? Heb je goede ideeën en lijkt dit je een
uitdaging? Meld je dan aan bij de leerkracht.
Namens de collega’s van de PWA wens ik jullie fijne
feestdagen en een leerzaam en gelukkig 2017!
Anja Luitjes

