
Staken 
Op 5 december zal door het PO-front beslist 
worden of leerkrachten worden opgeroepen 
om op 12 december te staken. Er vinden nu 
nog veel gesprekken plaats met o.a. minister 
Slob. Of de staking doorgaat hangt af van 
welke toezeggingen de minister zal doen De 
verwachting is wel dat er gestaakt gaat 
worden. Houd u er dus rekening mee dat de 
school op 12 december dicht is. 
 
Vragenlijst invullen 
In november hebben alle ouders van Scholen 
met Succes een link ontvangen om een 
vragenlijst over onze school in te vullen. Tot nu 
toe heeft 37% van de ouders deze lijst 
ingevuld. U heeft zeer recent nog een reminder 
ontvangen. Als u de lijst nog niet hebt ingevuld 
dan wil ik u om even de tijd te nemen dit 
alsnog te doen. We hebben meer respons 
nodig om de uitslag representatief te laten zijn 
voor onze school en dan iets te doen met  wat  
onder ouders leeft, wat we al goed doen en 
waar we ons in kunnen verbeteren. 
Dus: graag de mail van Scholen met Succes 
nog een keer opzoeken en de vragenlijst 
invullen. 
Alvast heel erg bedankt. 
 
Opgeven 4 jarigen 
Vergeet u niet om uw kind wat in 2018 vier jaar 
wordt nu al aan te melden op school. Als we 
weten hoeveel kinderen we ook na de 
zomervakantie kunnen verwachten dan helpt 
ons dat om betere keuzes te maken voor de 
indeling van de groepen. Voor een intake 
gesprek kunt u contact opnemen met Lea 
Wammes of met Ellen Atkinson. 
 
Kerstviering 
Op donderdagavond 21 
december vindt de 
kerstviering plaats van 
17.00 – 19.00 uur. De 
kinderen zijn die middag ter 
compensatie van deze uren 
vrij. De kerstwerkgroep is 
nog hard aan het werk om 

weer en leuk programma te maken. U hoort 
het nog wanneer de intekenlijsten voor het 
eten bij de lokalen komen te hangen. 
  
Sinterklaasviering 
Natuurlijk komt ook dit jaar Sint met 
zijn Pieten langs op onze school. 
We verwachten hem op 5 
december iets na half negen. Als u 
erbij wilt zijn komt dan kijken op het 
grote plein. De kinderen oefenen al 
hard om de Sint weer leuke liedjes 
en dansjes te laten zien. We 
hebben op deze dag een continu 
rooster, d.w.z. dat de kinderen van 8.30 tot 
14.00 op school zijn en allemaal overblijven. 
Vergeet u niet een lunchpakketje mee te geven 
en de kinderen om 14.00 uur op te halen. 
 
Voortgang KiVa 
Vanaf nu zullen de leerkrachten in hun 
tweewekelijkse mail de informatie delen 
van het KiVa  thema wat dan aan bod is. 
Hier volgt nog even de informatie van de 
eerste 4 thema’s die aan bod zijn 
gekomen: 
Thema 1: iedereen verdient respect (dit 
thema was gericht op de onderlinge relaties in 
en buiten de klas) 
Thema 2: in de groep (in dit thema werd 
aandacht besteed aan de verschillende rollen 
die er in een groep zijn en hoe groepsdruk 
werkt) 
Thema 3: wat is communicatie (in dit thema 
leerden de kinderen dat behalve te luisteren 
naar wat iemand zegt ook te letten op de 
lichaamshouding en gezichtsuitdrukking en 
hoe daar goed mee om te gaan) 
Thema 4: plagen, ruzie of pesten? (in dit 
thema wordt ingegaan op vervelend gedrag in 
de groep, wat is pesten en wanneer is het 
plagen?)  
 
Tevens hebben we  voor de aanpak van 
conflicten een stappenplan gemaakt welke 
door de leerkrachten en de medewerkers van 
de TSO gehanteerd gaan worden. Zo zorgen 
we er voor zorgen dat er een eenduidige 
aanpak is voor het oplossen van conflicten en 
dat de kinderen ook beter weten wat van hen 
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verwacht wordt en ze zich gehoord voelen. 
Hierbij staat vooral centraal dat we kinderen 
laten luisteren naar elkaar wat het probleem is 
en samen naar een oplossing  laten zoeken. 
Fysiek reacties als slaan en schoppen worden 
niet getolereerd. We zullen ook ouders 
informeren als dit wel gebeurt en samen de 
oplossingen er aan werken om dit te keren. 
We merken dat de meeste conflicten vooral op 
het schoolplein gebeuren tijdens het spel. 
Daarom zullen we de komende weken daar 
extra aandacht aan besteden. Dat doen we 
door tot de kerst in de ochtendpauze een extra 
leerkracht aan de pleinwacht toe te voegen en 
we hebben nieuwe buitenspelmaterialen 
aangeschaft om het spelen met elkaar te 
stimuleren.  
We vragen u om ook thuis met de kinderen in 
gesprek te gaan over de KiVa thema’s die in 
de groepen worden behandeld en met uw 
kinderen te bespreken wat iedereen vooral ook 
zelf kan bijdragen om op een fijne manier met 
elkaar om te gaan. 
 
Mediawijsheid 
De groepen 7 en 8 van onze school hebben in 
november meegedaan met  de ‘Week van de 
Mediawijsheid’ samen met nog ruim vijfduizend 
andere basisscholen in Nederland.  
We hebben elke dag het spel MediaMaster in 
de groepen gespeeld.  Door dit interactieve 
spel te spelen zijn de kinderen mediawijzer 
geworden. Ook hebben de kinderen aan de 
thuispagina van MediaMaster gewerkt. Door 
de opdrachten goed te maken konden de 
kinderen jokers verdienen. Deze jokers hebben 
we aan het eind van die week op de finaledag 
kunnen inzetten tijdens het finalespel.  Daar 
moest elke groep 15 opgaven maken in 45 
minuten. Het was bloedstollend. Er deden ruim 
5000 scholen mee en onze groepen haalden 
eindigden op de volgende plaatsen: 
Groep 7b/8b 2182

ste    
 

Groep 7a 1878
ste

 
Groep 8a   775ste 
 

 
 
 
 
 

Nieuwe ICT omgeving op school 
BasisBuren gaat in december over naar een 
nieuwe  netwerkbeheerder Cloudwise. Deze 
netwerkbeheerder regelt voor ons alles wat 
met de ICT te maken heeft. Dat gaat over de 
email, de  manier waarop de programma’s op 
de computers staan in de school, hoe we onze 
documenten opslaan.   
We werken nu nog via servers op de scholen 
maar met Cloudwise gaan we werken “in the 
cloud”. Dat betekent voor ons dat we geen 
problemen meer hebben met de capaciteit 
voor documenten, dat alles sneller zal gaan 
werken en gebruiksvriendelijker is.  

 
Het is een grote operatie om dit alles om te 
zetten. Voor de PWA staat dit half december 
gepland. Er wordt geprobeerd om zo weinig 
mogelijk overlast te veroorzaken, maar het kan 
dus zijn dat half december de email 
bijvoorbeeld soms even niet werkt. 
Gratis sportlessen  
Ook in december verzorgt sportschool Julien in 
opdracht van de gemeente weer gratis 
sportlessen in diverse gymzalen in de 
gemeente. De lessen zijn gratis. Het overzicht 
van de lessen wordt via de mail naar de 
ouders gestuurd en hangt ook bij de ingangen 
op school.  
 
Elk kind gelijke kans in sport en spel 
Sinds september kunnen kinderen in armoede via 
de gemeente gebruik maken van het 
Jeugdsportfonds, het Jeugdcultuurfonds en 
Stichting Leergeld. 
Joris Maier is de intermediair die voor de 
gemeente de aanvragen behandelt. 
Voor meer informatie: 
https://www.buren.nl/onderwerp/elk-kind-gelijke-
kans-in-sport-en-spel 
 
Robot Bee-bot  
In de groepen 1 t/m 4 werken we 
met het robotje Bee-Bot. De 
kinderen kunnen deze kleine 
programmeerbare bij  al heel 
goed besturen. In groep 1-2A en 
vorig jaar in groep 3B werken we 
met de Bee-Bot samen met 
andere scholen in Europa. 
Elke maand bedenkt één van de scholen een 
uitdaging welke de andere scholen in de 
diverse landen dan gaan uitvoeren. Over dit 
project is op onze school een filmpje gemaakt 
door Nuffic. De organisatie die het 
samenwerken van leerkrachten met 
buitenlandse scholen stimuleert. 
Het filmpje is te bekijken via deze link. 
https://www.youtube.com/watch?v=PMuwu3Sp
l_o 
 
Activiteitenkalender 
Wilt u helpen bij activiteiten op school dan kunt  
zich nog altijd aanmelden, alle hulp is welkom! 
Aanmelden kan via deze link:   
https://goo.gl/forms/j3f3mXeETbxERp1J3 
Alvast heel erg bedankt! 
 
Gebruik maken van de Karmac bibliotheek  
Voor de zomer is het bibliotheeknetwerk in de 
gemeente uitgebreid. De basisbibliotheek zit in het 
Kulturhus in Lienden. 
In Beusichem, Buren en Maurik zijn dit jaar 
servicepunten van de Karmac Bibliotheek 
geopend. 
Kinderen tot en met 17 jaar kunnen daar gratis 
boeken lenen. De boeken kunnen vanuit huis 
gereserveerd worden, ophalen en terug brengen 
kan op de drie servicepunten. 

https://www.buren.nl/onderwerp/elk-kind-gelijke-kans-in-sport-en-spel
https://www.buren.nl/onderwerp/elk-kind-gelijke-kans-in-sport-en-spel
https://www.youtube.com/watch?v=PMuwu3Spl_o
https://www.youtube.com/watch?v=PMuwu3Spl_o
https://goo.gl/forms/j3f3mXeETbxERp1J3


 
Vrijwillige ouderbijdrage 
De ouderbijdrage is nog niet door iedereen 
betaald (zie de mail van 6 november jl. voor 
nadere informatie).  
 
De bijdrage van € 25,- (per kind) kan worden 
betaald op rekeningnummer NL25 INGB 000 3274 
096 t.n.v. Stichting Ouderraad OBS PWA, onder 
vermelding van voor- en achternaam en de groep 
van uw kind.  
 
Hartelijk dank! 
Ouderraad PWA 
 
Cornelis Prullenbak 
De basisschool Kastanjepoort te Erichem won in 
2016 een prijsvraag die door De Stichting 
Nederland Schoon was uitgeschreven. De school 
won die prijs met een prullenbak die muziek gaat 
maken als je er iets in gooit. Het idee is bedacht 
tijdens onze Jeugdgemeenteraad. 
De gemeente heeft inmiddels op alle scholen van 
Buren een prullenbak geplaatst. Op onze school is 
hij te vinden binnen bij de ingang van de kleuters. 
We hopen zo kinderen bewuster te maken om 
afval niet te laten zwerven maar in de daarvoor 
bestemde bakken. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Superschool 

De kinderen van de groepen 7 en 8 hebben enorm 
hun best gedaan om met de Kinderpostzegelactie 
een flink bedrag op te halen. Er is maar liefst  
€ 11.196,31 opgehaald. En daarom mogen wij 
onze school een Superschool noemen! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Tip van de maand 

 
Elke dag lezen 
Regelmatig geven leerkrachten in de onderbouw 
aan dat elke dag lezen belangrijk is. Maar dat is 
natuurlijk voor alle kinderen belangrijk. Deze link 
laat een leuk filmpje zien hoe je daar als ouder 
aan kunt bijdragen, nl. door ook zelf elke dag te 
lezen en het goede voorbeeld te geven. 
https://www.facebook.com/kinderboekenambassa
deur/videos/1794169883934806/ 
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