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Start nieuwe schooljaar

Start van het ouderportaal ParnasSys
Na de zomervakantie gaan we gebruik maken van het
ouderportaal van ons leerlingvolgsysteem ParnasSys.
We beginnen eerst alleen met de leerlingenkaart.
Iedereen wordt gevraagd wordt om de gegevens te
controleren om te zien of alles klopt. Via een e-mail
vanuit ParnasSys kun je wijzigingen heel eenvoudig
doorgeven aan onze administratie. Halverwege het
schooljaar gaan we het ouderportaal uitbreiden met de
CITO toetsresultaten. Op die manier kunnen
ouders/verzorgers op ieder gewenst moment zelf de
voortgang van hun kind(deren) bekijken.
Na de zomervakantie gaan we geen gebruik meer
maken van ons STEV communicatiesysteem, maar
komen de nieuwsbrief en de berichten van de
leerkrachten via een e-mail uit ParnasSys. Na de
zomervakantie zullen wij iedereen via een brief
informeren hoe je toegang krijgt tot dit systeem. Het
ParnasSys ouderportaal biedt vele mogelijkheden en is
bedoeld om ouders/verzorgers op een gemakkelijke
wijze over de vorderingen en de ontwikkelingen op
school te informeren.

Van de oudervereniging
De oudervereniging wil alle ouders/verzorgers
bedanken die het afgelopen schooljaar hebben
geholpen bij de verschillende activiteiten. Dankzij de
bijdragen en de hulp van ouders kunnen we ieder jaar
weer een aantal leuke activiteiten voor de kinderen
organiseren!
We wensen de leerlingen van groep 8 en hun ouders
heel veel succes toe op de middelbare school.
In het nieuwe schooljaar wordt in september weer
begonnen met de Jantje Beton loterij voor groep 6-78. De Algemene Leden Vergadering zal plaatsvinden op
donderdag 20 september, om 19:30, en de eerste
reguliere vergadering van de oudervereniging is
gepland op 18 oktober.
We wensen iedereen een hele fijne zomervakantie toe!
E‐books voor het hele gezin met de VakantieBieb
Dankzij de VakantieBieb blijven duizenden kinderen in
de zomer doorlezen. Dat is een geweldige ontwikkeling,
want doorlezen in de zomer voorkomt een terugval van
het AVI‐niveau.
De VakantieBieb stimuleert kinderen om te lezen
tijdens de zomervakantie en biedt e‐books voor het
hele gezin aan. De app is te downloaden in de App
Store en Google Play Store en is een zomercadeautje
van de Bibliotheek. Je hoeft hiervoor geen lid te zijn.
Van 1 juli tot en met 31 augustus kunnen zowel de
kinderen als jijzelf genieten van meer dan 60 e‐books.
Winactie:
Om het lezen deze vakantie extra leuk te maken voor
de kinderen, maken ze kans op een iPad mini door uit te
leggen wat hun favoriete e‐book uit de VakantieBieb is
en waarom. Informatie over deelname en
spelvoorwaarden vind je op www.vakantiebieb.nl.
Ook via de website educatheek.nl/zomer kun je hele
leuke vakantieboeken bestellen!

Afscheid groep 8
Op maandag 9 juli heeft groep 8 de BBQ en de
eindmusical, hiermee sluiten zij hun basisschoolperiode
af. Na de zomervakantie stromen zij uit naar diverse
Voortgezet Onderwijs scholen.
Hieronder de namen van de kinderen, de scholen en het
niveau waar zij naar uitstromen:
Suzan – het Baarnsch lyceum – HAVO
Per – het Griftland college – VWO
Darrisha – het Griftland college - HAVO/MAVO
Mustapha - het Baarnsch lyceum - VWO
Tuana - het Baarnsch lyceum - HAVO
Thom - het Griftland college - HAVO/MAVO
Ceren - het Griftland college HAVO/MAVO

daarna gingen we naar de fitnesskoepel en Fay en Elin
waren de sterkste. Daarna gingen we naar de
rolstoeltrampo en toen de rolstoelbrug. En daarna
gingen we over het water lopen en daarna gingen we
naar het draairad. En als laatste gingen we naar de
schommels en kregen we een ijsje en gingen we naar
school met de bus.
Geschreven door Fay en Elin groep 4

We wensen deze Kanjers allemaal heel veel succes op
hun nieuwe school!
ZomerKunstWeek 2018
Begin de zomervakantie goed en doe bij
KunstenCentrum Idea mee aan de ZomerKunstWeek.
Van 16 t/m 20 juli kun je je creatief onderdompelen in
allerlei zomerse workshops. Na deze week ga je vol
energie de zomer in!
De creatieve week is voor alle kinderen van 6 t/m 12
jaar. Je kunt kiezen uit verschillende workshops.
Meedoen aan meerdere workshops kan natuurlijk ook.
Tijdens het laatste kwartier van alle workshops mogen
ouders, broertjes, zusjes of vriendjes komen kijken
naar de resultaten.
Meer informatie en inschrijven kan je doen op:
www.ideacultuur.nl/zomerkunstweek

Schoolreisje groep 1 t/m 4
De bus kwam aan op school. Toen stapten we in de bus
en gingen we naar Linnaeushof. Toen kwamen we aan en
gingen we naar de verzamelplaats. Eerst gingen we
eten en daarna gingen we naar de kruisspin. Toen de
grote glijbaan en daarna de trampo. En toen gingen we
naar het springkussen. Toen gingen we naar het
parcours en iedereen viel eraf behalve Fay en Elin. En

Het Linnaeushof getekend door Vincent groep 2
Het schoolreisje naar het Archeon
We gingen met kleine busjes naar het Archeon. Toen
we daar waren gingen we in kleine groepjes het park in.
Je kon zwaardvechten, boogschieten, op een vlot varen
en nog veel meer. We gingen middageten in de
speeltuin. In het doolhof speelden we tikkertje. Het
was een leuke dag!
Geschreven door Nina
Zie foto’s op de website www.pwasoest.nl

Terugblik groep 7/8 op het kamp
We kwamen woensdag aan. We moesten heel lang
wachten totdat we in de hutjes mochten. Als eerste
gingen we plaatsnamenspel doen. Daarna gingen we een
speurtocht doen. We hebben 2 uur gewacht totdat we
iets gingen doen. We gingen naar het strand. En
iedereen ging met modder en zeewier gooien. Daarna
gingen we barbecueën en dat was heerlijk. We werden
wakker en gingen ontbijten. Daarna gingen we naar het
centrum van Huizen. We deden het ruilspel. Daarna
gingen we hutten bouwen. En eindelijk was het zover
we gingen de bonte avond doen en dat was zo leuk. En
toen gingen we het douanespel doen en dat was ook
leuk. De volgende dag moesten we onze eigen lunch
maken en toen gingen we fietsen. We gingen als
verrassing klimmen en van het balkon af springen. En
daarna waren we eindelijk thuis.
Cas

Kijk voor meer informatie op de website:
https://www.uu.nl/onderwijs/summerschool-junior
Oproepje om mooie foto’s te maken
Achter de schermen wordt er hard gewerkt om onze
website up-to-date te maken. We vinden het
belangrijk dat iedereen alles makkelijk over onze
school kan vinden. Op dit moment kun je alle foto’s van
dit schooljaar nog op de website bekijken. Na de
zomervakantie worden de foto’s in het archief
geplaatst. Het is leuk om nog even terug te blikken op
alle leuke foto’s op onze website www.pwasoest.nl. Voor
komend schooljaar zijn wij op zoek naar een
ouder/verzorger die het leuk vindt om af en toe foto’s
te schieten bij activiteiten. Heb je fotograferen als
passie en lijkt het je leuk, meld je dan bij Anja aan.
Zomersport voor kinderen
De buurtsportcoach Tom organiseert voor alle jongens
en meisjes van 4 tot 12 jaar op een aantal woensdagen
tijdens de zomervakantie Zomersport op het
voetbalveldje aan de Vermeerlaan in Soest. Ze gaan
daar bewegen en op een sportieve manier veel plezier
maken. Heeft je kind(eren) ook zin om mee te doen?
Het is op woensdag 18 juli, 15 en 22 augustus.
Kinderen van 4 tot 7 jaar van 13:00-14:00 uur
Kinderen van 7 tot 12 jaar van 14:00-15:00 uur.
Locatie: Voetbalveldje Vermeerlaan in Soest
Er zijn geen kosten aan verbonden. Vragen? Mail
gerust naar t.volman@binkkinderopvang.nl
Namens de collega’s van de PWA wens ik jullie een
fijn weekend en alvast een hele fijne zomervakantie!
Anja Luitjes

Summerschool voor groep 5 t/m 8
Bij Summerschool Junior ontdekken jonge
onderzoekers hoe fantastisch leuk wetenschap is! Vier
dagen lang is de Universiteit Utrecht het domein van
toekomstige wetenschappers. Hier doen ze zélf
onderzoek, bijvoorbeeld naar hun eigen DNA,
biodiversiteit, het heelal en duurzaamheid. Een
spannende ontdekkingsreis die leuk én leerzaam is! Alle
nieuwsgierige kinderen uit groep 5 t/m 8 en klas 1 en 2
van de middelbare school zijn van harte welkom.

