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Agenda
-

wo. 2 okt .................. Start Kinderboekenweek
wo. 2 okt .................. Groep 5/6 voetbaltoernooi bij VVZ
ma. 7 okt .................. Studiedag
di. 8 okt.................... OV vergadering om 20.00 uur
wo. 9 okt .................. Groep 4 voetbaltoernooi bij Hees
wo. 9 okt .................. Groep 3 voetbaltoernooi bij SEC
do. 10 okt ................. Afsluiting Kinderboekenweek
do. 10 okt ................. Open Podium groep 4/5/6
21 t/m 25 okt ............ Herfstvakantie

Even voorstellen: nieuwe schoolleider
Dag allemaal. Mijn naam is Pascal Frank en sinds 1 augustus 2019 ben ik de
nieuwe schoolleider *van
Zomervakantie:
de PWA Soest.
ma. 22Ikjuli
ben
t/m40
vr. jaar
30 augustus
jong, ben
*
getrouwd en
heb drie kinderen (10, 6 en 4 jaar oud). De afgelopen 14 jaar heb ik gewerkt
in het speciaal onderwijs en heb hier vele taken gedaan: docent Economie,
Aardrijkskunde en burgerschapsvorming, roostermaker, leerlijncoördinator,
afmaken
examencoördinator,
etc.
Met veel plezier ben ik dit schooljaar begonnen op de PWA Soest. In de weken
dat ik hier op school ben geweest heb ik veel gezien en gehoord. Ik ben erg
blij met het sterke team van leerkrachten en ondersteuners wat er hier op
school aanwezig is. Daarnaast voel ik me warm ontvangen door de leerlingen
en ouders. Dank hiervoor!
Ik hoop in de toekomst een ieder van u een keer te mogen spreken en mij,
waar nog niet gelukt is, een keer persoonlijk voor te stellen. Ik wens u allen
een goed en plezierig schooljaar toe.
Pascal Frank
Even voorstellen: Iris Kosters
Ik zal mezelf even voorstellen. Ik ben Iris Kosters, 21 jaar en ik woon in
Hoevelaken. Ik ben vanaf dit schooljaar werkzaam als leerkracht in groep 7/8
van de PWA. Ik ben net afgestudeerd aan de PABO. In mijn vrije tijd hou ik
ervan om te dansen en lekker buiten bezig te zijn. Ik geef sinds mijn
zestiende danslessen aan verschillende dansgroepen van peuters tot
volwassenen. Ik vind het heerlijk om bezig te zijn en te leren van wat er om
mij heen gebeurt. Eigenaarschap vind ik erg belangrijk bij de kinderen. Ik laat
dit in mijn werk terugkomen door de leerlingen zelf hun werk te laten plannen
en nakijken, zelf aan te geven of ze instructie nodig hebben en ook elkaar
hierin te ondersteunen. Dat alles onder mijn toeziend oog. Ik vind het
ontzettend leuk op de PWA en kijk er naar uit om de leerlingen van groep 7/8
hun eigen doelen te laten behalen. We gaan er een mooi, leerzaam jaar van
maken!
Even voorstellen: Aurora Aalders
Mijn naam is Aurora Aalders, ik ben 19 jaar en ik woon in Barneveld. Ik werk
momenteel op drie basisscholen. Twee in Barneveld en nu dus ook op de
PWA.
U heeft me misschien al zien lopen in de school, want sinds september ben ik
gestart als onderwijsassistent bij de PWA in Soest. Voor mij is dit dus een
leuke nieuwe uitdaging. Mijn werkdagen zijn maandag en dinsdag.
Ik ben voornamelijk te vinden in de groepen:
1,2 en 3
4,5 en 6
Nu even genoeg over het serieuze gedeelte haha. In mijn vrije tijd ben ik
vaak te vinden op het voetbalveld. Met 3 broers kon het ook bijna niet anders.
Dus op maandag kunnen we mooi alle uitslagen van het weekend bespreken
in de klas. Ook een potje voetballen in de pauzes moet wel lukken.
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Verder hoop ik dat we samen een mooi schooljaar tegemoet gaan. Waar we
veel leuke, gezellige en natuurlijk leerzame momenten gaan beleven.
Ik zie mezelf als erg betrokken met de leerlingen, mochten ze een probleem
hebben staat mijn deur altijd open. Uiteraard geldt dit ook voor u als
ouder/verzorger. Mocht u nog vragen hebben, stel deze gerust.
Even voorstellen: Catharina van den Boom
Hallo allemaal,
Via deze weg wil ik graag even van de gelegenheid gebruik maken om me aan
u voor te stellen. Mijn naam is Catharina van den Boom en ik ben 38 jaar oud
en samen met mijn man en dochter woon ik in Nijkerk. Sinds het begin van
dit schooljaar werk ik op de PWA Soest als onderwijsassistent. Daarbij
assisteer en ontlast ik de juffen van groep 1 t/m groep 6 bij hun
werkzaamheden. Dit doe ik met veel plezier en enthousiasme. U kunt mij op
school tegenkomen op de woensdag, donderdag en vrijdag. Ik ben te
herkennen aan mijn twee vlechten
.
Even voorstellen: Amena Al Rshidat
Hallo, ik ben Amena en ik ben 16 jaar oud. Ik kom uit Syrië en ik woon in
Soest (bijna 4 jaar) met mijn familie. Ik zit op het “ Pro33-college’’ in
Amersfoort. Het is een school voor praktijkonderwijs en ik zit nu in het vierde
jaar. Ik loop stage op de PWA in Soest, bij groep 1/2/3 en ik vind het een
leuke klas.
Ik wil verder studeren, zodat ik uiteindelijk onderwijsassistente of juf kan
worden op de basisschool.
Studiedag 7 oktober
Op 7 oktober 2019 is er op de PWA Soest een studiedag voor het team van
leerkrachten en ondersteuners en zijn alle kinderen vrij. Deze dag gaat het
team gebruiken om de visie van de school onder de loep te nemen en te
bepalen waar wij als school naartoe willen.
Als ouder kunt u hier ook een bijdrage aan leveren! U kunt namelijk voor 7
oktober uw inzichten delen met een van de teamleden. Graag hoor ik van een
ieder wat de inzichten zijn.
Start van het schooljaar
Sinds dit schooljaar zijn er voor alle leerlingen startgesprekken met de
(nieuwe) leerkracht. Deze gesprekken gebruikt de school om kennis te maken
met ouders, om informatie omtrent het kind te delen en wederzijds
verwachtingen uit te spreken. Ouders zijn immers de ervaringsdeskundige op
het gebied van hun eigen kinderen! Het team heeft deze gesprekken als
prettig ervaren en ik hoop dat u deze mening deelt. Samen komen we immers
verder.
Renovatie PWA Soest
Zoals u waarschijnlijk al gemerkt heeft, wordt de PWA Soest gerenoveerd. In
de rechtervleugel worden momenteel nieuwe kozijnen en ramen gezet, de
muren en kozijnen in de verf gezet, een nieuwe vloer gelegd en zijn er tussen
de twee lokalen twee doorgangen gecreëerd zodat er makkelijker
groepsdoorbroken onderwijs gegeven kan worden. Deze doorgangen kunnen
worden afgesloten met deuren zodat er nog steeds de mogelijkheid is om met
twee aparte lokalen te werken. Daarnaast is er in de teamkamer een wand
gezet en een extra ruimte gecreëerd waar teamleden kunnen zitten voor
overleg, oudergesprekken, etc.
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De renovatie van de rechtervleugel zal tot en met de herfstvakantie duren. In
de herfstvakantie zal een verhuisbedrijf de lokalen van de groepen 7,8 en 4,
5, 6 verplaatsen naar de rechtervleugel. We hopen dat alles op zijn plek staat
als de school weer aanvangt, maar de kans bestaat ook dat we samen met de
leerlingen nog wat aan de inrichting van de lokalen moeten doen. Voordeel
hierbij is dat de kinderen kunnen meedenken in de inrichting van de klas en
eigenaarschap kunnen tonen. Iets wat de school nastreeft.

_____

___________________
Nieuwe plafondplaten, nieuwe verf op de muren, kozijnen en deuren

___________________

Volg ons ook via:

Facebook

Ook bij de renovatie van de linkervleugel zullen de muren en kozijnen worden
geschilderd en komt er nieuwe vloerbedekking, plafondplaten en kozijnen en
ramen. Tussen de grote zaal en het huidige lokaal van groep 4, 5, 6 zal ook
een doorgang met deuren worden gecreëerd. Daarnaast zal de huidige keuken
gesloopt worden en zal er een leerplein gecreëerd worden in de gang.
Deze renovatiewerkzaamheden zullen tot en met de Kerstvakantie in beslag
gaan nemen. Het streven is om in de Kerstvakantie zo veel mogelijk de
lokalen op orde te maken, zodat de grote lijnen staan. Na de Kerstvakantie
zullen de leerkrachten de lokalen weer samen met de kinderen verder
inrichten. De voorlopige indeling van de lokalen zal na de Kerstvakantie als
volgt zijn:
Rechtervleugel: groep 1, 2, 3 (beide lokalen)
Linkervleugel: groep 4, 5, 6 en groep 7, 8, grote zaal
Zoals u boven heeft gelezen verhuist groep 1, 2, 3 uit het nieuwbouwstuk van
de school naar de rechtervleugel, naast de kleutergymzaal. De nieuwbouw zal
voorlopig gebruikt worden door Bink kinderopvang.
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E-waste race
De leerlingen van groep 7/8 doen dit jaar mee aan een landelijke E-waste
race. De E-waste race is een wedstrijd tussen scholen in een bepaalde regio,
waarbij het de bedoeling is dat de leerlingen zo veel mogelijk elektronische
apparaten bij mensen uit de buurt verzamelen. Tijdens de race kunnen jullie
het rondslingerde elektronisch afval aanmelden op de website:
https://www.ewasterace.nl. De leerlingen van groep 7/8 komen dan de
apparaten ophalen en leggen het in de container die op woensdag 18
september wordt geplaatst bij de school. U mag natuurlijk ook zelf de
apparaten naar school komen brengen. De wedstrijd loopt van maandag 23
september t/m vrijdag 18 oktober. De hoofdprijs van deze actie is een
volledig
verzorgd schoolreisje.
Wij willen iedereen verzoeken om thuis te kijken of er nog oude en/of kapotte
apparaten rondslingeren die weg kunnen. Mocht dit het geval zijn, dan kunt u
dit aangeven via de bovenstaande website of op het formulier dat voor het
klaslokaal van groep 7/8 komt te hangen.
Voetbaltoernooi
Ook dit jaar is er weer een voetbaltoernooi bij VVZ’49, Hees en SEC. Helaas is
het niet gelukt om in elke groep een voetbalteam op te kunnen geven. Daar
wij beweging voor kinderen hoog in het vaandel hebben staan omdat
beweging goed is voor hen, willen wij alle ouders/ verzorgers verzoeken om
uw kinderen actief te stimuleren voor sportevenementen. Bij voorbaat dank.
Reis mee tijdens de Kinderboekenweek 2019
Op dinsdag 1 oktober starten wij ’s middags met de Kinderboekenweek 2019.
Het thema van dit schooljaar is ‘Reis mee’, waarbij het gaat over reizen met
verschillende voertuigen. Tijdens de Kinderboekenweek gaan alle klassen
verschillende activiteiten doen rondom dit thema. Elke klas heeft een aantal
boeken gekregen waarmee gewerkt gaat worden, maar we hebben ook een
voorleeswedstrijd, ‘Adopteer een klas’, waarbij de oudere leerlingen voorlezen
aan de jonge leerlingen, een leuke opening met de hele school en meer. Op
donderdag 10 oktober is de afsluiting van de Kinderboekenweek van 17:00
tot 18:00 uur, met onder andere een tweedehands boekenmarkt, een
optreden in de grote zaal en veel mooie kunstwerken van de leerlingen.
Hierbij zijn jullie allemaal van harte welkom. Meer informatie over de
afsluiting volgt nog.

___________________

Volg ons ook via:

Facebook

Wij vinden dat alle kinderen moeten kunnen sporten. Jij ook?
Het Jeugdfonds sport & cultuur creëert kansen voor kinderen van 4 tot 18
jaar die leven in gezinnen waar de financiële middelen ontbreken om lid te
worden van een vereniging. Ze betalen de contributie/het lesgeld voor bv
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voetbal, muziekles, dans, judo, theater, zwemmen of een andere sportieve of
creatieve les. Daarnaast betalen ze ook de benodigde attributen.
Om een kind een jaar lang te laten sporten hebben ze € 225,- per kind per
jaar nodig. Voor zwemles in Soest is er zelfs een pakket voor A+B diploma
zwemmen. Aanvragen om een kind te laten meedoen
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.jeugdfondssportencultuur.nl staat informatie voor
ouders. Bij Saskia van de administratie kan je een
inschrijfformulier halen en ook weer inleveren. Zij zal
zorg dragen voor de aanmelding bij het Jeugdfonds.
Schoolbibliotheek
Wij vinden het erg fijn dat ook dit schooljaar Dave, de vader van Lea uit
groep 5, voor ons de schoolbibliotheek op vrijdagochtend verzorgt. Wij
wensen hem veel plezier!

_____

Facebook
Wist u al dat de PWA Soest elke week iets post op Facebook? Zo is er al iets
gepost over de E-waste race en de herfsttafel van groep 1, 2, 3. We nodigen
u allen van harte uit om ook de Facebookpagina te volgen en te liken.

___________________
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Van de Medezeggenschapsraad (MR)
Alhoewel er tien kilometer afstand zit tussen de PWA in Soest en De
Startbaan in Soesterberg vallen beide bassischolen onder één directeur en is
er ook één gezamenlijke Medezeggenschapsraad (MR). In de MR denkt een
delegatie van personeelsleden en ouders met de directeur mee over allerlei
zaken die op de scholen betrekking hebben.
Het belangrijkste punt is nu het realiseren van groei. Beide scholen hebben in
hun dorp te maken met een minder positief imago wat een herkomst heeft in
een afgesloten verleden en dus allang geen recht meer doet aan de huidige
situatie. Dankzij onze bevlogen meesters en juffen presteren beide scholen nu
kwalitatief goed zoals onder andere vertaald is in een bovengemiddelde CITOscore. Nu is het zaak om deze prestaties meer bekend te maken in beide
dorpen en dat uiteindelijk te vertalen in leerlingengroei.
Voor de Startbaan liggen goede kansen in het aantrekken van leerlingen uit
de nieuwbouwwijk. Daarnaast geldt voor zowel de Startbaan als de PWA dat
het schoolpand gedeeld wordt met de kinderopvang. Onze directeur is daarom
al gestart om de samenwerking hiermee verbeteren in de hoop dat meer
ouders dan na de peutertijd kiezen voor onze scholen. Uiteraard onderzoeken
we ook andere marketing mogelijkheden maar de belangrijkste bent u als
ouder. Hopelijk brengt u als ambassadeur de school onder de positieve
aandacht van ouders van potentiële leerlingen.
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De MR houdt zich uiteraard bezig met meer zaken; variërend van
veiligheidsbeleid tot de vakantieregeling. Mocht u vragen of opmerkingen
hebben; neem dan gerust contact met mij op via sven.erich@live.nl
Sven Erich, (voorzitter MR)
Vanuit de oudervereniging (OV)
Het nieuwe schooljaar is begonnen en de Oudervereniging heeft er weer zin
in een bijdrage te leveren aan het organiseren van leuke en feestelijke
activiteiten voor de kinderen!
De eerste activiteiten van de OV in dit schooljaar waren de ALV en het regelen
van de Jantje Beton loterij. Van de opbrengst van de Jantje Beton loterij zal
in de volgende nieuwsbrief verslag worden gedaan.
Tijdens de ALV hebben we het budget van het afgelopen jaar en het budget
voor het komende jaar besproken. De ALV was niet heel druk bezocht, maar
we zijn blij dat er nieuwe ouders bij gekomen zijn die enthousiast zijn om zich
in te spannen voor de diverse activiteiten die op school voor kinderen worden
georganiseerd door de OV samen met het team.
Voor het kunnen organiseren van activiteiten voor de kinderen is het van
groot belang dat de ouderlijke bijdrage wordt betaald. Zonder deze bijdrage
kunnen dergelijke activiteiten niet plaatsvinden. De OV is betrokken bij het
organiseren van:
Jantje Beton
De Kinderboekenweek
Nationaal ontbijt
Sinterklaasfeest
Kerstfeest
Verkleedfeest
Pasen
Sportdag en Koningsspelen
Schoolreis/excursie
Schoolkamp en het afscheid van groep 8
In sommige gevallen beperkt de bijdrage van de OV zich tot een financiële
bijdrage, andere activiteiten worden door de OV, vaak samen met het team,
georganiseerd.
De bijdrage die wordt gevraagd voor de TSO is bedoeld voor de aanschaf van
speelmateriaal waar de kinderen mee kunnen spelen in de pauzes.
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 worden, komt ten
goede aan de OV en dat kunnen wij weer gebruiken voor de activiteiten die
we organiseren voor de kinderen.
Ouders kunnen ook altijd de reguliere vergaderingen van de OV bezoeken,
waarin de lopende zaken rond de activiteiten worden besproken. De
eerstvolgende vergadering zal plaatsvinden op 8 oktober om 20.00 uur in de
lerarenkamer.

