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Juf Sabrina heeft een dochter
Op 8 september heeft juf Sabrina een dochtertje
gekregen. Haar naam is Dani Saar. Ze weegt 3720
gram en is 53 cm lang.
Als je een kaartje wilt sturen mag je dit aanleveren op
school. Wij zorgen er dan voor dat het bij juf Sabrina
komt.

okt/nov
Datum

Wie

Wat

12 okt

Allen

Voorleeswedstrijd

12 okt

Allen

16-20

Allen

Afsluiting Kinderboekenweek 17.00-18.00 uur
Om 17:30 uur opening
schoolbibliotheek
Herfstvakantie

24 okt

Groep 7/8

25 okt

Allen

27 okt

Juf Anja

Koning Lear voorstelling
Idea
Koffie-ochtend 08.3009.00 uur
Jarig

30 okt

Groep 5/6

Kringlopen Veenweide

1 nov

Allen

2 nov

Groep 3/4

Studiedag. Alle leerlingen
vrij
Veenweide

6 nov

Jarig

9 nov

Meester
Gerbert
Groep 5-8

10 nov

Allen

Sintversierochtend van
11.00 – 12.00 uur

Beverwedstrijd

Nieuwe leerling
In de vorige nieuwsbrief zijn we helemaal vergeten te
vermelden dat na de zomervakantie ook Hannah bij ons
op school is gestart in groep 1 bij juf Isolde en juf
Kim. Wij wensen haar uiteraard ook heel veel plezier
bij ons op school!

Streetwise
Op maandag 25 september kwam er een team van de
ANWB streetwise lessen geven aan alle kinderen over
het verkeer. In elke groep werden er lessen gegeven
die te maken hadden met het oversteken, de regels,
het fietsen en autorijden in het verkeer.
Alle kinderen deden goed mee en hebben heel veel
geleerd!

Bink Kinderopvang
In het achterste gedeelte van de PWA zitten bso
Zevensprong en peuterspeelzaal Woelwaters van Bink
kinderopvang. Op de bso kunnen kinderen op maandag,
dinsdag, donderdag en vrijdag terecht. Op psz
Woelwaters komen peuters twee ochtenden per week
spelen. Omdat bso Zevensprong speciaal voor kinderen
van de PWA en de Driesprong is, spelen kinderen altijd
met hun schoolvriendjes en –vriendinnetjes! Ben je
benieuwd naar de speelzaal of de bso? Kom dan op
donderdag 12 oktober tussen 17.00 uur en 18.00 uur
een kijkje nemen!

Kanjer van de maand: Ryan
Ryan is uitgekozen om kanjer van de maand oktober te
worden, omdat hij een eerlijke jongen is en wij hem
kunnen vertrouwen. De kinderen uit groep 5/6 vinden
het volgende van Ryan:
 Het is een harde werker!
 Hij is lief
 Hij luistert goed naar de juf
 Hij is aardig en doet niet gemeen tegen
kinderen
 Kan goed rekenen
 Hij wordt niet snel boos
 Speelt met iedereen
 Hij is gezellig
 Is erg behulpzaam
 Hij is eerlijk
 Hij is sportief en goed in voetbal

Van de oudervereniging
Op 21 september vond de ALV van de oudervereniging
plaats. De belangrijkste onderwerpen die tijdens deze
vergadering besproken zijn, zijn het jaarverslag van
schooljaar 2016-2017, de begroting voor het nu
lopende schooljaar, wisselingen in het bestuur (wij
hopen nog op versterking!) en enkele nieuwe plannen
voor het huidige schooljaar, namelijk kamp voor groep
7 en 8 en het organiseren van een kanjerfeest eind
juni. De ALV was niet heel druk bezocht. Misschien
zijn er ouders die denken dat je heel actief moet zijn
op school om een stem te hebben in de ALV, maar dit
is niet het geval. De oudervereniging is van alle ouders!
Of je nu bij iedere activiteit aanwezig bent of bijna
nooit, alle ouders zijn van harte welkom bij
vergaderingen van de oudervereniging.
Van 13 september tot 27 september hebben leerlingen
uit de groepen 6, 7 en 8 weer hun best gedaan om
zoveel mogelijk Jantje Beton loten te verkopen. Deze
loten zijn inmiddels geteld. In totaal hebben 14
leerlingen wel 228 loten verkocht! Ryan uit groep 6
heeft hierbij een wel heel spectaculair resultaat
behaald, hij heeft maar liefst 53 loten verkocht!
Tenslotte zijn wij nog steeds aan het nadenken over
een leuke manier om Sinterklaas naar de PWA school
te laten komen. Als er ouders zijn die over een apart
vervoermiddel beschikken, om maar wat te noemen,
een koets, een riksja, een vrachtwagen, een olifant, of

ouders die een leuk idee hebben, dan horen wij het
graag. Eventuele ideeën kunnen worden doorgegeven
aan Isolde, juf van groep 1/2.
Kleding inzameling
Wij hebben goed nieuws. Er staat een nieuwe
kledinginzamelingscontainer bij de onderbouwingang.
Heb je oude kleding, gordijnen, lakens die je niet meer
nodig hebt. Doe de oude kleding etc. in een afgesloten
zak en deponeer die in de groene
kledinginzamelingscontainer. De oudervereniging
ontvangt de opbrengst van de inzameling en dit komt
direct ten goede van onze leerlingen.
Kinderboekenweek
Voorlezen is goed voor de woordenschat en de
taalontwikkeling van kinderen. Wij hopen dat alle
ouders/verzorgers iedere dag 15 minuten de tijd
nemen om hun kind voor te lezen. Lukt dat door
omstandigheden niet, dan kan je kind via de website
www.leesmevoor.nl een prentenboek laten bekijken en
beluisteren. De boeken zijn gratis te bekijken en ze
zijn duidelijk en goed ingesproken. Afgelopen
woensdag hebben wij in de grote zaal met z’n allen de
opening van de kinderboekenweek door groep 7/8
gevierd. Er staan de komende anderhalve week vele
activiteiten in alle groepen op het programma vanwege
de kinderboekenweek. Er is een voorleeswedstrijd
vanaf groep 4. Tevens is er een tekenwedstrijd voor
de groepen 1 tot en met 3 met het thema gruwelijk
eng. Voor de kinderen van groep 4 tot en met 8 is er
een stelopdrachtwedstrijd. In de klas wordt door de
leerkrachten uitgelegd wat precies de bedoeling is.
Het hoogtepunt van de kinderboekenweek wordt de
afsluiting op donderdagmiddag 12 oktober van 17:00
tot 18:00 uur. Wij hopen jullie allemaal te zien en
vergeet niet je portemonnee me te nemen, want er is
een 2e handsboekenmarkt en een boekenkraam met
nieuwe boeken. Graag tot dan! En neem gerust iemand
mee aan wie je onze leuke school wilt laten zien.

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

