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Agenda 

● 10 januari luizencontrole 
● 15 januari OR vergadering 
● 19 januari studiedag PWA: de kinderen zijn vrij 
● 31 januari kijk halfuurtje van 8.30 - 9.00 

 
  
Schooljaar 2017-2018, 8 januari 2018 
 
 
Scholing team PWA 
Op 19 januari zijn de kinderen vrij vanwege 
een studiedag van het team. We starten die 
dag  met de verdere ontwikkeling om te 
werken aan kwaliteit van onderwijs. We gaan 
het programma “Leren zichtbaar maken” 
volgen. Dit is een programma wat ons helpt om 
scherp te krijgen wat de impact is van het 
onderwijs op het leren van leerlingen om dan 
vervolgens keuzes te maken voor 
aanpassingen die de impact op leren 
vergroten. 
Bij dit programma ligt de focus op: 
● het leren van de leerling, 
● de impact van de leraar op het leren, 
● manier om de impact te vergroten, 
● continue verbetering door het evalueren 

van het effect van het handelen van de 
leraar op de leerling. 

Het team wordt de komende 18 maanden door 
OnderwijsAdvies begeleid om dit programma 
te doorlopen. We verwachten hiermee te 
bereiken dat leerlingen zelf meer betrokken 
worden bij hun eigen leerproces. Leerlingen 
zullen zich meer bewust zijn van we ze leren 
door eigen doelen te stellen en hoe ze die 
doelen kunnen bereiken. 
Dit programma is gebaseerd op de 
onderzoeken die gedaan zijn door John Hattie 
over wat meer of minder impact op leren heeft. 
 

  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorleeswedstrijd 
Jade van der Kolk uit groep 8 zal op 17 januari 
onze school vertegenwoordigen bij de 
regionale ronde van de voorleeswedstrijd. 
Deze wordt gehouden in de bibliotheek van 
Karmac in Lienden. Jade gaat voorlezen uit 
een boek van Geronimo Stilton. 
 
Luizencontrole 
Het team van luizenmoeders controleert op 
woensdag 10 januari weer de kinderen op  
luizen. Het is goed om op die dag de haren 
van de kinderen niet te veel op te steken of in 
te vlechten maar ze lekker los te laten. 
Voor de kerstvakantie waren de luizen in 
sommige groepen hardnekkig aanwezig. Blijft 
u thuis ook goed controleren en vooral veel 
kammen met een luizenkam. 
 
Kijk halfuurtje 
Op woensdag 31 januari staat er weer een kijk 
halfuurtje gepland van 8.30 - 9.00. In de klassen 
kunt u dan zien waar de kinderen zoal mee bezig 
zijn. Mocht u zelf niet kunnen komen dan mag u 
altijd opa/oma of iemand anders sturen. We 
merken dat de kinderen het heel fijn vinden als er 
iemand even komt. 
 
Bezoek aan  het Volkenkundemuseum 
Tijdens de lessen van de Verrekijker hebben we 
gewerkt aan het thema Bedevaart naar Mekka. Op 
donderdag 7 december zijn wij met de Verrekijker 
naar Leiden geweest, naar het 
Volkenkundemuseum. Het was heel leerzaam. We 
hebben veel aantekeningen kunnen maken over 
de informatie die we nog niet hadden. Er is veel 
over de bedevaart verteld. Daardoor konden wij 
onze eigen presentaties verbeteren. 
Wat we o.a. geleerd hebben:  
- dat de kleding bij de Hadj (de bedevaart) van een 
man niet genaaid mag zijn en de kleding van een 
vrouw die de Hadj gaat lopen dezelfde kleding 
moet zijn als haar vrouwelijke landgenoten.  
- dat de ka ‘ba  steeds voor een andere God is 
geweest. Nu is de ka ‘ba voor Allah. 



We moesten een blad met vragen invullen over de 
tentoonstelling van de bedevaart.  
Dat invullen van de lijst hebben we samen 
gedaan, waardoor je het antwoord makkelijker kon  
vinden omdat iedereen een andere blik heeft op 
de vraag. Kort samengevat: het was een leuke 
gezellige leerzame dag. 

Jade en Alicia  (groep 8)  
 
Blazersbende 
Alweer voor het elfde jaar starten we in januari met 
de Blazersbende in groep 5. 
I.s.m. muziekvereniging Excelsior en de Plantage 
uit Tiel krijgen de kinderen  4 theorielessen en 8 
praktijklessen over het bespelen van 
blaasinstrumenten. De serie lessen wordt in april 
afgesloten met een gezamenlijk concert met 
Excelsior in het Zoetzand.  
 
Wist jij dat er steeds meer volwassenen 
zijn die muzieklessen volgen? Denk jij er 
ook al lang over na of dit een hobby voor 
jou is ? Voor iedereen die kennis wilt 
maken met een instrument organiseert 
Muziekvereniging Excelsior een 
Blazersklas. De Blazersklas bestaat uit 6 
lessen in een groep. 

In de 1e les maak je kennis met alle 
instrumenten en kies je op welk instrument 
je voorkeur heeft (klarinet, dwarsfluit, 
saxofoon, trompet, bariton, trombone, 
hoorn of bas). In de 2e les ontvang je je 
instrument en krijg je uitleg over je 
instrument. De 2e t/m 6e les speel je op dit 
instrument en neem je deze ook mee naar 
huis om te kunnen oefenen.  

De 6 lessen worden gegeven op 
donderdagavond van 20.30-21.30 in 
Beusichem op 11, 18, 25 januari en 1, 8, 
15 februari. De lessen worden gegeven 
door Hans van Hees. Hans is van origine 
trompetdocent en heeft de afgelopen 10 
jaar ook de Blazersbende binnen de PWA 
begeleidt, waarbij groep 5 12 weken 
muziekonderwijs krijgt. 

Meer informatie of om je aan te melden 
vind je op de website van Excelsior: 

http://www.excelsior-beusichem.nl/website
2013/agenda/start-blazersklas-voor-volwa
ssenen-18 

 
 
 
 
  

Typecursus 
Begin december hebben we ouders geattendeerd 
op een typecursus die op de PWA wordt gegeven 
na schooltijd. Blijkbaar is deze informatie niet 
overal goed aangekomen, daarom bij deze nog 
een keer.  

 
In de regio Culemborg en omgeving verzorgt 
Gewoon Saskia TYPECURSUSSEN voor 
kinderen, scholieren en volwassenen, 
gebruikmakend van de methode van GigaKids. In 
10 weken leer je blind typen met 10 vingers! 
Gewoon Saskia zal deze cursus in de periode 
januari-maart 2018 op de vrijdag op de PWA 
school komen verzorgen  vanaf vrijdag 12 januari 
2018 12:15-13:00 uur .  En jullie kunnen je hiervoor 
inschrijven! 

Leren typen is net zo 
belangrijk als het 
leren van een goed 
handschrift. Leer nu 
blind typen en win 
honderden (!) uren 
speel-, werk- en 
leertijd!!! 

* De leukste typecursus voor kinderen, scholieren 
en volwassenen 

 * Persoonlijke begeleiding 
* Online oefenen, thuis & begeleid 

* Kleine groepen, veel persoonlijke aandacht 
* Aparte dyslexie versie 

* 100 aanslagen per minuut en max. 2% fout = 
typediploma! 

* Ontwikkeld door GigaKids 
* Gegeven door Saskia 

Blind met 10 vingers kunnen typen heeft veel 
voordelen. Het kost minder tijd als je niet naar je 
toetsenbord hoeft te kijken. Als je je huiswerk voor 
school snel kan typen, hou je meer tijd over voor 
andere leuke dingen! Ook kan je je aandacht beter 
bij de tekst houden. Met 10 vingers typen gaat zo 
automatisch, dat je ook beter begrijpt wat je typt. 

Als je goed leert typen, krijg je niet zo snel 
nekklachten. Je hoeft niet je hoofd op en neer te 
bewegen van je scherm naar je toetsenbord en 
weer terug. Ook je houding en stand van je 
handen zijn belangrijk om goed aan te leren. 

Opgeven   kan via email  vóór vrijdag 15 
december aanstaande:   info@gewoonsaskia.nl 

Kosten voor de cursus bedragen € 157,50. 
  Voor meer info:  www.gewoonsaskia.nl  of 
info@gewoonsaskia.nl  / 06-28638605 

 

 

 



 

Het team van de PWA wenst 
iedereen een gezond en 

gelukkig nieuwjaar. 

 

 

 
 


