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Kanjer van de maand september: Dylano
Dylano uit groep 4 heeft het echt verdiend om
kanjer van de maand te worden. De leerlingen van
groep 3/4 vertellen hieronder waarom:
Hij is heel lief voor andere kinderen.
Hij heeft veel zelfvertrouwen.
Hij werkt heel goed in de klas.
Hij kan goed naar de juf luisteren.
Hij kan goed en gezellig buitenspelen.
Hij zit rustig in de klas.
Hij kan goed klimmen, rennen en voetballen.
Hij vraagt de juf om hulp, als hij iets niet snapt.
Hij concentreert zich goed.
Hij is aardig.
Hij kan rustig blijven, als er een conflict is.
Hij komt bij de juf, als er wat gebeurd is.
Hij kan heel netjes werken.

Voetbaltoernooi VV Sec

Nieuwe leerlingen
Na de zomervakantie zijn Leyla, Angela, Alae en
Shanaya gestart in groep 1 bij juf Sabrina en juf Bibi.
Ook hebben we Lasse in groep 6 welkom mogen heten.
Wij wensen hen veel plezier bij ons op school!

Schoolgids 2018-2019 staat online
Wellicht heb je onze nieuwe schoolgids al gevonden op
onze website www.pwasoest.nl. Hierin staat alle
informatie over onze school. Ben je op onze website,
dan vind je de schoolgids via het kopje over de school.
Als je hierop klikt kies dan voor algemene informatie.
Klik dan op schoolgids 2018-2019. Via de
inhoudsopgave zijn diverse onderwerpen te vinden. Van
de ontwikkelingen op de school tot en met
bijvoorbeeld de vakanties en studiedagen. Wij
proberen iedereen op deze manier goed te informeren.

Mis je iets of heb je op of aanmerkingen, dan graag
doorgeven per mail aan directie@pwasoest.nl.
Tien voor halfnegen op school
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 opengaat. Om 8:25 uur moeten alle
kinderen binnen zijn, zodat de lessen op tijd kunnen
beginnen.
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
Van de oudervereniging
Het nieuwe schooljaar is begonnen en de
oudervereniging (OV) kijkt ernaar uit weer een
bijdrage te leveren aan het organiseren van leuke en
feestelijke activiteiten voor de kinderen!
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 is voor
projecten van Jantje Beton.
Daarnaast zijn de penningmeester en de secretaris de
administratie voor de Algemene Leden Vergadering (op
20 september om 19.30 uur op school) aan het
afronden. We hopen veel ouders te kunnen begroeten

op die avond, waarmee 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 18 oktober om 19.30 uur
in de lerarenkamer.
Voor ouders die nieuw zijn op school: wellicht hebben
jullie de papier- en kledingbakken opgemerkt die bij de
ingang van groep 1 en 2 staan. De opbrengst van oud
papier en kleding die hierin geworpen wordt, komt ten
goede aan de OV en dat kunnen wij weer gebruiken
voor de activiteiten die we organiseren voor de
kinderen.
Tenslotte heeft de OV op dit moment een compleet
bestuur en ook enkele actieve leden, desalniettemin
zijn belangstellenden altijd welkom.
Hopelijk tot spoedig ziens, bij de Algemene leden
vergadering of bij een reguliere vergadering van de
oudervereniging.
Verkeerseducatie: Oproep aan alle ouders!
Naast verkeerseducatie op school is
verkeersopvoeding thuis net zo belangrijk. Wij doen
dan ook aan alle ouders de oproep om samen met je
kind aan het begin van dit schooljaar de route van en
naar school te fietsen of te lopen. Zo kunnen lastige
verkeerssituaties worden geoefend en kunnen we
voorkomen dat er ongevallen plaatsvinden. “Als we hier
samen aandacht aan besteden, verkleinen we de kans
op ongevallen”; aldus VVN-directeur a.i. Alphons
Knuppel
Oproepen
Voor school zijn wij opzoek naar twee ouders die
interesse hebben om deel te nemen aan de
medezeggenschapsraad. Tevens zijn wij op zoek naar
een ouder die Kitty (schoolbibliotheekouder) wil
ondersteunen bij de schoolbibliotheek en daar
kartrekker voor wil zijn. Tot slot zijn wij nog op zoek
naar een reserve schoolfiets voor de leeftijd vanaf 8
jaar. Op vrijdagmiddag gaan de midden- en bovenbouw
op de fiets naar de gym in Beukendaal. Heb je een
fiets in de schuur die niet meer gebruikt wordt, dan
horen wij dat graag. Voor meer informatie over de
oproepen, neem contact met één van de leerkrachten
op.
Namens de collega’s van de PWA wens ik jullie een
goed weekend! Anja Luitjes

