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Renovatie van de PWA
Voor wie het leuke nieuwsbericht nog niet bereikt
heeft, kunnen wij jullie melden dat de gemeenteraad
van Soest heeft ingestemd met de renovatie van ons
monumentale schoolgebouw. We worden de meest
duurzame school van Soest met zonnepanelen op het
dak, het gehele gebouw wordt voorzien van
ledverlichting en verwarming vindt plaats door middel
van een luchtwarmtepomp. Achter de schermen wordt
hard gewerkt om de plannen zo spoedig mogelijk te

laten starten. Het zou mooi zijn als begin januari
gestart kan worden. De renovatie wordt in fasen
uitgevoerd, zodra er meer bekend is, worden jullie op
de hoogte gehouden. We kijken uit naar een mooie en
duurzame school.
Stagiaires
Er zijn weer stagiaires in de school. In groep 1/2 loopt
Jan stage op maandag, dinsdag en woensdag tot 13
november. Jan is 17 jaar en doet de opleiding helpende
zorg en welzijn en zit in het laatste jaar.
In groep 3/4 loopt Beyza stage. Ze is 19 jaar en volgt
de opleiding onderwijsassistent op het MBO in
Amersfoort. Beyza is er van maandag t/m donderdag
en blijft tot aan de kerstvakantie.
Nieuwe boeken en nieuwe ouder in de schoolbieb
De schoolbibliotheek is aangevuld met een nieuwe
wisselcollectie van bibliotheek Idea. Tevens zijn er
een heleboel nieuwe uitdagende boeken aangeschaft
vanuit ons eigen budget. Er is voor ieder kind een
passend aanbod. Dave, de vader van Lea uit groep 4,
heeft zich aangemeld om te helpen bij het uitlenen van
de boeken. Hij is inmiddels ingewerkt en vindt het erg
leuk om te doen. Binnenkort worden de nieuwe boeken
gelabeld. Wij wensen alle leerlingen veel leesplezier!

Regenkleding mee voor de gym
Het is al een paar keer gebeurd dat het regent als wij
naar de gymzaal gaan. Niet fijn als je dan drijfnat
aankomt en de rest van de dag in natte kleding moet
rondlopen. Daarom willen wij de ouders vragen om de
kinderen een regenpak mee te geven op de dagen dat
het regent en er gymlessen zijn.
Kanjer van de maand oktober: Emin

De kanjer van de maand oktober is Emin
Waarom de kinderen van groep 1/2 hem een echte
kanjer vinden, lees je hieronder:
Emin is een kanjer, want hij;
• Is lief
•

Kan goed luisteren

•

Kan goed samen schommelen

•

Kan leuk samenspelen

•

Is eerlijk

•

Is aardig

•

Kan goed koppeltjeduikelen

•

Kan goed samenspelen met de glijbaan

•

Laat altijd iedereen meedoen

Van de oudervereniging
In september hebben een aantal kinderen van de PWA
school loten verkocht in het kader van Jantje Beton.
In totaal hebben zij 235 loten verkocht, een mooi
resultaat! Hartelijk dank aan Alicia, Ayla, Cas,
Denisha, Desi, Elif, Femke, Giulliano, Isra, Lasse, Mick,
Nina en Sanae. Gemiddeld zijn er dus ongeveer 18
loten per deelnemende leerling verkocht. Giulliano
spande de kroon met maar liefst 40 verkochte loten!
Zoals wellicht bekend, gaat de helft van de opbrengst
naar Jantje Beton, dit geld zal ten goede komen aan
activiteiten in het kader van mogelijkheden voor
kinderen om buiten te spelen. De andere helft van de
opbrengst komt ten goede aan school. Dit geld wordt
gebruikt om materiaal te kopen waarmee de leerlingen
van de PWA buiten kunnen spelen. De opbrengst die
tot stand is gebracht door de kinderen van groep 7 en
groep 8 mag besteed worden aan het schoolkamp aan
het einde van het schooljaar.
Op 20 september vond de ALV van de Oudervereniging
plaats. Deze was niet heel druk bezocht. Wellicht
kunnen wij dit opvatten als een teken dat de ouders
tevreden zijn met wat wij doen… Aan de andere kant
vinden we het heel prettig als ouders wel in grote
getalen komen en ons laten weten wat hun ervaringen
zijn met wat wij voor hun kinderen doen.
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. De activiteiten die nu voor de OV
aan de orde zullen zijn, zijn Sinterklaas en Kerst.
Nieuwe Voorzitter College van Bestuur
Geachte ouders van de Prins Willem Alexanderschool,
Graag stel ik mezelf kort aan jullie voor.

Mijn naam is Karen Peters en sinds 1 september ben ik
voorzitter van College van Bestuur bij Stichting EemVallei Educatief. Voordat ik bij Eem Vallei ging werken,
werkte ik als directeur-bestuurder bij Stichting
Nederlands onderwijs in het buitenland (NOB) in
Voorburg. Daarvoor heb ik bijna 10 jaar met mijn man
en onze drie zonen in het buitenland gewoond.
Ik heb de afgelopen weken onder andere gebruikt om
kennis te maken en alle 15 scholen van Eem-Vallei heb
ik nu bezocht. Zo heb ik ook een bezoek gebracht aan
de PWA. Wat leuk dat ik in de midden en bovenbouw
door een leerling welkom werd geheten en een
rondleiding kreeg! Ik vond het ook fijn om tijdens de
pauze kennis te maken met het team. In de toekomst
verwacht ik scholen opnieuw te bezoeken, wellicht kan
ik ook een keer kennismaken met jullie als ouders?
Ik wil vooral de kinderen, maar ook de ouders, samen
met de directeur en het team van de PWA een mooi
schooljaar toewensen en wellicht tot ziens.
Met vriendelijke groet,
Karen Peters
Voorzitter College van Bestuur Eem-Vallei Educatief

Afvalvrije school
Vanuit de gemeente wordt gestimuleerd om ons afval
zo veel mogelijk te scheiden. Ondergetekende heeft
bezoek gehad van stichting VAnG, die alle scholen
helpt om kinderen bewust te maken dat we zoveel
mogelijk afval moeten scheiden, zodat het afval weer
grondstof kan worden voor nieuwe materialen. Het
restafval kan niet gerecycled worden en daarom
vragen wij alvast de hulp van alle ouders/verzorgers.
Willen jullie je kind(eren) op school laten drinken uit
een drinkbeker en laten eten uit een broodtrommel?
Help allemaal mee ons onze restafvalberg kleiner te
maken. Tevens zijn wij op zoek naar een sponsor om
een aantal plannen die helpen bij een afvalvrije school
waar te maken. Heb je een tip laat het aan Anja weten.
Wil je meer weten over een schoner milieu door
minder afval kijk dan op www.moederaardegezond.nl
Namens de collega’s van de PWA wens ik jullie een
goed weekend! Anja Luitjes

