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Nieuwe leerlingen
Na de zomervakantie zijn Dax, Emin en Kiarash
gestart in groep 1 bij juf Isolde en juf Kim.
Ook hebben we Jasmine (groep 3) en Ceren (groep
7/8) welkom mogen heten.
Wij wensen hen veel plezier bij ons op school!
Juf Jennifer heeft een dochter
Wij feliciteren Jennifer en Michael van harte met de
geboorte van hun dochter Noa. Zondag 13 augustus is
zij 10 weken te vroeg geboren. Gelukkig kunnen we
jullie melden dat het goed gaat met moeder en kind.
Noa zal nog een week of 6 in het ziekenhuis moeten
blijven en dan mag ze mee naar huis. Wil je een lief
kaartje sturen, dan mag je dit aanleveren op school,
dan zorgen wij dat het bij juf Jennifer komt.

Nog een geboorte
Op 16 juli hebben Elif (groep 5) en Ayla (groep 7) een
zusje gekregen. Zij heet Joly. Wij wensen de familie
veel geluk met de kleine.
Kanjer van de maand:
De kanjer van de maand juni is Dax van Ginkel uit
groep 1/2. Waarom de kinderen van groep 1/2 hem een
echte kanjer vinden, lees je hieronder:
- Hij is heel lief
- Hij is heel stoer
- Hij kent al heel veel letters en cijfers
- Hij kan heel goed samen spelen
- Hij kan heel goed opruimen
- Hij heeft stoer haar
- Hij is heel behulpzaam
Dax zit nog maar net op onze school en hij laat nu al
kanjergedrag zien!!

Kennismakingsgesprekken
Op vrijdag 25 augustus is via ons
communicatiesysteem de uitnodigingsbrief naar alle
ouders/verzorgers van groep 1/2 en 3/4 gestuurd om
je in te schrijven voor een kennismakingsgesprek met
de leerkracht van je kind(deren). Voor de groepen 5/6
en 7/8 is dit op uitnodiging van de leerkracht.
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 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 maandag ook het
hulpouderformulier. Hierop kan je aangeven bij welke
activiteit je dit schooljaar zou willen helpen. 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. Het is fijn als we van ieder gezin het
hulpouderformulier zo snel mogelijk retour ontvangen.

De nieuwe schoolbieb!
Zoals voor de zomervakantie al was aangekondigd,
krijgt de PWA zijn eigen schoolbieb. De schoolbieb is
best bijzonder, omdat wij gebruik maken van het
systeem van Idea. Wij zijn nu zover dat we de bieb
echt kunnen opbouwen en hebben daarbij hulp nodig.
De boeken die op school aanwezig zijn, moeten worden
uitgezocht en ingevoerd in het systeem, voorzien van
sticker en netjes opgeruimd in de kasten. Dan kan de
bieb echt officieel open: hoera!
Maar dan hebben we ook mensen nodig die aanwezig
willen zijn tijdens openingstijden om kinderen te
begeleiden bij het terugbrengen en lenen van boeken.
Heb je wat tijd over en lijkt het je leuk om een
bijdrage te leveren aan een echte mooie
schoolbibliotheek? Meld je dan aan bij de leerkracht

van je kind, bij Anja of bij Jacqueline Alix, moeder van
Ruben (gr4) en Hannah (gr1).
Wij hopen er iets heel moois van te maken!
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 waarmaken. 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

Werkzaamheden op de Beetzlaan
Op 30 augustus jl. is Van Asch Infrastructuur
begonnen aan de 2e fase van het reconstrueren van de
Beetzlaan. Dit houdt in dat tussen de Koekoekweg en
de Waldeck Pyrmontlaan geen verkeer mogelijk is.
Hiervan ondervinden wij als school ook hinder, maar we
zullen jullie zoveel mogelijk op de hoogte houden van
deze werkzaamheden. Van Asch organiseert iedere
woensdagmiddag tussen 14.00 en 15.00 uur een
inloopspreekuur in hun directiekeet op het speelveld
aan de Schrikslaan. Heb je vragen of opmerkingen dan
kan je op dat tijdstip daar terecht.

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 moeten alle
kinderen binnen zijn, zodat de lessen op tijd kunnen
beginnen.
Van de oudervereniging
De Oudervereniging is uitgerust en met goede zin
begonnen aan een nieuw activiteiten jaar, maar wel
gehavend qua bezetting! De voorzitter heeft helaas
afscheid van ons genomen wegens verandering van
school voor zijn zoon. We hebben plek voor een nieuw
bestuurslid en ook voor nieuwe commissieleden. Wie
meldt zich spontaan aan en komt ons versterken? Onze
eerste hulpoproep is voor het Sinterklaasfeest. Welke
ouder vindt het leuk om juf Isolde en meester Dennis
te ondersteunen in de organisatie? Je kunt je
aanmelden bij de betreffende leerkrachten of bij de
OV. Ook ideeën voor de manier waarop de Sint
aankomt op school zijn zeer welkom. 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 voor projecten van Jantje
Beton. Daarnaast zijn de penningmeester en de
secretaris de administratie voor de Algemene Leden
Vergadering (op 21 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
eerstvolgende vergadering staat gepland op 24
oktober om 20.00 uur in de lerarenkamer. De eerste
activiteit op school, die mede gefinancierd wordt door
de OV, is de Kinderboekenweek van 4 t/m 12 oktober.
De organisatie hiervan ligt in handen van juf Saskia en
meester Dennis. Eventuele hulpoproepen aan ouders
zullen vanuit hen kenbaar worden gemaakt. We hopen
er weer een feestelijk schooljaar van te maken!
Oproep vacature verkeersbrigadier
Wij zijn zeer blij met de verkeersbrigadiers die elke
ochtend en aan het einde van de schooldag op de
Beetzlaan helpen met het veilig oversteken van onze
kinderen. Net voor de zomervakantie zijn er weer
nieuwe ouders en kinderen opgeleid en daar zijn we
zeer blij mee! Alleen op maandagochtend hebben we
nog één plek die niet ingevuld is. Welke

ouder/verzorger meldt zich aan bij Anja Luitjes (of
via de hulpouderlijst).

Sportieve herfstvakantie bij Sportivun!
Sportivun organiseert van 18 t/m 20 oktober een
multi-sport dagkamp voor kinderen van 4 t/m 6 jaar en
7 t/m 10 jaar. Tijdens het kamp zijn de kinderen van 9
uur ’s ochtends tot 5 uur ’s middags bezig met sporten,
spelen en lol trappen. Beleef allerlei nieuwe sporten,
zoals bubbelvoetbal, knotshockey of bunkertrefbal!
Maar natuurlijk is er ook genoeg tijd om te chillen en
nieuwe vriendjes te maken. Meer informatie over het
multi-sport dagkamp is te vinden op
www.sportkampenvansportivun.nl/soest/.
Uitnodiging kinderboekenweek
Van 4 tot en met 10 oktober is de kinderboekenweek.
Het thema is ‘Gruwelijk eng!’ In een aparte brief
worden jullie op de hoogte gesteld van de activiteiten
die dan op school plaatsvinden. De afsluiting van de
kinderboekenweek vindt op school plaats op donderdag
12 oktober van 17:00 uur tot 18:00 uur. Iedereen is
dan welkom om te bekijken wat alle klassen gedaan en
gemaakt hebben. Zet deze datum vast in je agenda en
nodig opa’s en oma’s ook vast uit. Wij vinden lezen erg
belangrijk en hopen dat jullie thuis het lezen
stimuleren. Voorlezen aan kinderen is goed voor de
taalontwikkeling en het vergroten van de
woordenschat. Door aandacht te besteden aan de
kinderboekenweek hopen wij de leesmotivatie van onze
kinderen te bevorderen.
Namens de collega’s van de PWA wens ik jullie een
goed weekend! Anja Luitjes

