LEER WIE JIJ KUNT ZIJN

Nieuwsbrief
Nieuwsbriefnummer 3

23 november 2018
ook te lezen op onze website www.pwasoest.nl

Onderwerpen in deze nieuwsbrief
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nieuwe stagiaires
Kanjers van de maand uit groep 7/8
Van de oudervereniging
Nationaal Schoolontbijt
Samen verantwoordelijk
Fietscontrole ANWB
EU-schoolfruit
Gevonden voorwerpen
Naar de kinderboerderij

Nov/dec
Datum

Wie

Wat

24 nov

Juf Sabrina

Jarig

26/27
nov
26 nov

Allen

10-min gesprekken rapport

Grp 5,6,7,8

Fietscontrole ANWB

5 dec

Allen

Sinterklaasviering

7 dec

Allen

Kerstversierochtend

13 dec

Allen

20 dec

Allen

20 dec

Allen

21 dec

Allen

Doemiddag Kerst
Lampionnen maken
Doemiddag Kerst
Kerststukjes maken
Kerstdiner van 17.00 –
18.15 uur
Opruimen Kerstversiering

24 dec
t/m 4 jan
31 dec

Allen

Kerstvakantie

Juf Wendy

Jarig

Nieuwe stagiaires
Sinds afgelopen maandag hebben we weer nieuwe
stagiaires in de groepen.
Emine is 20 jaar en doet de opleiding Pedagogisch
medewerker niveau 3. Zij loopt stage in groep 1/2 op
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tot en met 8
februari 2019.
In groep 7/8 loopt Hilal stage. Zij is 20 jaar en doet
de opleiding MBO Zorg & Welzijn. Zij is er tot de
kerst van maandag tot en met vrijdag.

Kanjers van de maand uit groep 7/8
Deze maand hebben we niet 1 Kanjer van de maand,
maar twee Kanjers van de maand. Ze komen uit groep
7/8. We hebben in de groep gekeken wie het verdient
om Kanjer van de maand te zijn. Al snel bleek dat er
twee Kanjers in ons midden zijn, namelijk Isabella en
Feriha.
Waarom zijn het volgens ons Kanjers?
Isabella is een Kanjer omdat:
• ze grappig en lief is;
•

ze altijd voor haar vrienden klaar staat;

•

ze aardig is;

•

ze behulpzaam is;

•

ze aan anderen denkt;

•

ze te vertrouwen is;

•

ze een hele grote groei heeft gemaakt in haar
gedrag. Ze werkt hard in de klas.

Feriha is een Kanjer omdat:
• ze haar werkhouding heeft verbeterd;
•

ze goed kan samenwerken;

•

ze goed andere leerlingen kan helpen;

•

ze goed kan werken;

•

ze grappig is;

•

ze slim is;

•

ze rustig is;

Jullie snappen vast wel dat ze echte Kanjers zijn. Wij
zijn dan ook erg blij dat we deze kanjers in de klas
hebben.
Van de oudervereniging
Het schooljaar is weer volop begonnen. Degenen die
Jantje Beton loten hebben gekocht kunnen vanaf 28
november zien of ze in de prijzen gevallen zijn. De
Kinderboekenweek was leuk en zeer druk bezocht. En
op dit moment zijn de kinderen in afwachting van
Sinterklaas. De schoenen mogen weer bijna worden
gezet en niet lang daarna zal de Sint met zijn Piet de
school bezoeken. We zijn benieuwd op welke manier hij
dit jaar zal arriveren op school!

Direct na het uitzwaaien van Sinterklaas wordt de
versiering weer opgeruimd en dan is het meteen tijd
om de kerstversiering op te hangen. Ouders die zich
via de hulpouderlijst hebben opgegeven om te helpen,
zullen hiervoor benaderd worden. Ouders die dat
alsnog willen, zijn ongetwijfeld van harte welkom.
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 dinsdag 11 december om
20.00 uur in de lerarenkamer. De Sint is dan net
uitgezwaaid en de belangrijkste activiteit die op dat
moment aan de orde is, is Kerst.
Nationaal Schoolontbijt
Donderdag 8 november hebben we meegedaan aan het
Nationale schoolontbijt. De bakker van bakkerij De
Zoete Verleiding heeft dit jaar voor ons het brood
verzorgd en als dank hebben alle leerlingen voor hem
een prachtige kleurplaat ingekleurd, die hij in zijn
winkel heeft opgehangen. De leerlingen hebben met
speciaal bijgeleverd lesmateriaal alles over hun ontbijt
geleerd. Zo ervaren ze hoe leuk en belangrijk het is
om de dag gezond te starten.

Samen verantwoordelijk
Het is wetenschappelijk bewezen dat kinderen van
ouders/verzorgers die betrokken zijn bij de
ontwikkeling van hun kind betere prestaties leveren.
Wij geven kwalitatief goed onderwijs en willen de
kinderen naast kennisoverdracht ook diverse
vaardigheden leren, zodat ze voorbereid zijn op de
toekomst. De wereld waarin wij leven verandert snel
en wij als school verbeteren continue ons onderwijs,
zodat het leren daarop blijft aansluiten. Alle
ouders/verzorgers zijn via een briefje door de
leerkrachten uitgenodigd voor het
rapport/portfoliogesprek op maandag 26 en dinsdag
27 november. Vanaf groep 2 is het de bedoeling dat je
dochter of zoon bij dit gesprek aanwezig is. Wij
vinden het fijn als jullie thuis al het rapport van je
kind bespreken. Er gaat vast een heleboel goed en wat
zijn aandachtspunten? Waar heeft je kind extra hulp

bij nodig en wat wil het de komende periode leren?
Help je kind(eren) te leren reflecteren. In de bijlage
van deze nieuwsbrief zit ook de infobrief over de
portfolio’s. De portfolio’s gaan niet mee naar huis,
maar zijn wel waardevol om samen met je kind te
bekijken. De portfoliomappen staan tijdens de 10minutengesprekken op de gang, pak gerust de map van
je eigen zoon of dochter en bekijk samen wat erin zit.
In de loop van dit schooljaar wordt de map verder
gevuld. We gaan ernaar toe dat kinderen zelf meer
kunnen vertellen over wat ze leren, hoe ze leren en
waarom ze leren. Vanuit het team doe ik hierbij de
oproep om 10 minuten voor de afgesproken 10-minuten
gesprekken op school te komen, om voldoende tijd te
hebben om samen met je zoon of dochter in gesprek
te gaan over de inhoud van de map. Samen staan we
voor het leren van het kind.
Fietsverlichting controle ANWB
Maandag 26 november vindt er weer een
fietsverlichtingscontrole plaats op school voor de
leerlingen van groep 5 t/m 8. Er komt iemand van de
ANWB om te helpen alle fietsen hierop te controleren.
Het is dus heel belangrijk dat alle leerlingen van groep
5 t/m 8 op de fiets naar school komen die dag! We
willen toch heel graag dat onze kinderen goed
zichtbaar zijn op de fiets in het donker?

EU-schoolfruit
Zoals je weet zijn we op 12 november gestart met het
schoolfruit. De groente- en fruitlevering die je kind
krijgt vanuit het EU-Schoolfruitprogramma is een
aanvulling op de Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid
(ADH). Met de groente- en fruitlevering van het EUSchoolfruitprogramma (gemiddeld 80 gram per portie)
maken kinderen een goede start om de ADH te halen!

Ben je nieuwsgierig naar meer tips en informatie, kijk
dan op de website: www.euschoolfruit.nl
Er staan ook leuke en gezonde traktaties op voor je
kind!
Gevonden voorwerpen
In de kast onder de trap liggen weer een aantal
gevonden voorwerpen, zoals: een spijkerjasje, een
grijs vestje en een sjaal. Ook zijn er een aantal
sleutels gevonden. Spullen die voor de kerstvakantie
niet zijn opgehaald, zullen we in de kledingbak doen.
Ben je dus iets kwijt, kom even kijken!
Naar de kinderboerderij
We zijn naar de kinderboerderij geweest. Daar
hebben we een les over poep gehad. We gingen naar
dieren kijken en aaien. Ik vond de schapen het
zachtst. De kippen hebben de vieste poep. Aan het
einde hadden we een spel. Daarna mochten we spelen
en dat was heel leuk. Groetjes van Vincent groep 3.

Het bezoek aan de kinderboerderij door Phileine uit
groep 3.
Namens de collega’s van de PWA wens ik jullie een
goed weekend! Anja Luitjes

