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Agenda 

● maandag 14 januari: MR en OR vergadering 
● vrijdag 18 januari: studiedag PWA alle kinderen vrij 
● woensdag 30 januari: 12.00-12.30 uur kijkhalfuurtje 

 
 
 

  
Schooljaar 2018-2019, 7 januari 2019 
 
 
 

Het team van de PWA wenst 
alle kinderen en hun ouders 

een leerzaam, gezond en 
gelukkig  

 
 

Studiedag 18 januari 
Op vrijdag 18 januari zijn de kinderen vrij. Het 
team heeft dan een studiedag. Deze dag gaan 
we verder met de schoolontwikkeling van Leren 
Zichtbaar Maken. We kijken wat we de 
afgelopen maanden hebben bereikt: zijn onze 
kinderen inmiddels al zichtbaar lerende 
leerlingen aan het worden die weten wat een 
goede leerling is en wat ze aan het leren zijn en 
waarom? 
Daarnaast gaan we het geven van feedback 
van leerlingen aan elkaar uitwerken. Hoe 
kunnen leerkracht dit stimuleren en begeleiden. 
 
Kijkhalfuurtje 
Woensdag 30 januari kunnen ouders weer in de 
klassen komen kijken tussen 12.00-12.30. 
Mocht het tijdstip voor de ouders niet uitkomen 
dan mag natuurlijk altijd 
opa/oma/tante/buurvrouw etc. even komen 
kijken. Elk kind vindt het leuk als er iemand voor 
hem/haar even komt. 
 
Het goede doel van de kerstviering 
We hadden voor de vakantie al laten weten dat 
er tijdens de kerstviering maar liefst een bedrag 
van 571,85 is opgehaald voor de St. 
Pemamaschool in Lusaka, Zambia. Nogmaals 
ontzettend bedankt voor al jullie bijdragen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het geld wordt deze week overhandigd aan 
Marlein en Jorrit Meulenbeek uit Buren die 
persoonlijk de bijdrage aan de school zullen 
overhandigen. Hier de link van het filmpje van 
de St. Pemamaschool. 
https://www.dropbox.com/s/dcv8as74uixljgo
/Filmpje%20Pemama.mp4?dl=0 
 
Leerlingenraad 
Ons onderwijs is er steeds meer op gericht om 
kinderen zelf verantwoordelijk te maken voor 
hun ontwikkeling. Willen we dat goed voor 
elkaar krijgen dan hoort daar ook bij dat 
kinderen zeggenschap hebben in wat er op 
school gebeurt. Om die reden richten we deze 
maand een leerlingenraad op. In deze 
leerlingenraad zitten leerlingen uit de groepen 
6, 7 en 8. Zij zullen alle kinderen 
vertegenwoordigen en aangeven wat kinderen 
belangrijk vinden en meedenken over wat we 
op onze school kunnen verbeteren. Als bijlage 
bij deze nieuwsbrief de uitgebreide informatie 
over de  leerlingenraad. De kinderen van de 
groepen 6, 7 en 8 krijgen in de klas verdere 
toelichting over de raad en horen hoe zij zich 
kandidaat kunnen stellen. Wellicht een leuk 
onderwerp om ook thuis samen te bespreken 
en te kijken of jullie kind een geschikte 
kandidaat zou kunnen zijn. 
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Start derde kleutergroep 
Op 7 januari wordt het team uitgebreid met een 
leerkracht voor de kleutergroepen. Hanneke 
Oprel komt in januari op maandag en dinsdag 
het kleuterteam versterken. Vanaf 1 februari 
komt Hanneke vier dagen per week werken. We 
kunnen dan de derde kleutergroep gaan 
formeren omdat ook juf Kimberley vanaf nu 
fulltime werkt. 
In de tweede helft van het schooljaar draaien 
we met een groep 2 en met twee groepen 1.  
Groep 2 wordt gehuisvest in het speellokaal. 
De groepen 1 hebben eind januari elk 17 
leerlingen in de groep. Genoeg ruimte dus voor 
nieuwe leerlingen om de rest van het schooljaar 
in te stromen. 
 
Oproep: Meedenken over nieuwe rapporten 
De kinderen krijgen drie keer per jaar een 
rapport mee naar huis. De huidige rapporten 
gebruiken we inmiddels alweer vele jaren. Met 
alle nieuwe ontwikkelingen waar we als school 
mee bezig zijn vinden we dat het huidige 
rapport niet meer voldoet om een goede 
weergave te zijn van de ontwikkeling van de 
kinderen. Het team denkt na over hoe een 
nieuw rapport daar wel goed aan kan voldoen. 
We horen echter ook graag wat kinderen vinden 
dat zij in het rapport terug zouden willen zien. 
Daarom zal dit onderwerp ook in de 
leerlingenraad aan bod komen. 
Maar we willen ook weten wat ouders belangrijk 
vinden om in het rapport terug te zien. Daarom 
bij deze een oproep om mee te denken over 
een nieuw rapport. Ouders die mee willen 
denken kunnen zich via de volgende link 
aanmelden. Samen met de ouders die zich 
aanmelden gaan we kijken wanneer het overleg 
kan plaats vinden. 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiC
cF3hwyiAJm8ERQGn17LsjoCdtE8pmt9fZfhZkjv
PP_DSg/viewform 
 

 
Speelleergroep PEUTERRIJK 
 
Voor kinderen van 2 - 4 jaar. Voor meer 
informatie en aanmelding van peuters graag 
contact opnemen met SKLM, 
0344-603087, info@sklm.nl. Of loop even 
binnen bij de Peuterrijk. 

 
 

Nieuws van de OR 
 
Om alle activiteiten op school te organiseren 
werken ouders van de OR samen met 
teamleden in werkgroepen. Na elke activiteit zal 
de werkgroep in de nieuwsbrief een korte 
terugblik geven op de activiteit van de 
afgelopen maand. 
 
Sinterklaas komt uit de lucht vallen! 
 
Toen alle kinderen op school kwamen 5 
december stond er een groot kruis op het 
schoolplein, wat zou er gaan gebeuren?! Juf 
Ellen en Juf Geraldine hadden gehoord dat Sint 
en zijn pieten met de helikopter zouden 
komen………. 
Juf Geraldine stond klaar met lichten om ze zo 
naar de juiste plek te leiden, maar ze kwamen 
helemaal niet met de helikopter. In de verte 
hoorde we getoeter van de tractor van de boer 
en ja hoor achter op de kar met strobalen zaten 
de Sint en Pieten. Er was te weinig plek om 
tussen de bomen te landen op het schoolplein 
en zijn toen bij de boer geland en die heeft ze 
op school gebracht. Nadat alle kinderen het stro 
tussen de kleding en uit de 
haren van de pieten hadden 
gehaald kon het feest 
beginnen. De groepen 1 t/m 4 
hebben een bezoek in de klas 
gekregen en de groepen 5 t/m 
8 op het groene plein. Het was 
weer een enorm gezellige 
dag! 
 
 
 
 
 
 
Kerstdiner  
Net als elk jaar hebben ook nu weer de 
kinderen zich vol kunnen eten met hapjes die 
door vele ouders zijn gemaakt. Deze keer 
mochten ouders ook een deel van de 
kerstviering meemaken in de school en kijken in 
de klassen naar de presentaties van de 
kinderen. Op de kerstmarkt was het gezellig 
druk en ging de koopwaar goed van de hand. 
Voor het goede doel werd een flink bedrag 
opgehaald. Mede dankzij alle hulp van ouders 
tijdens de markt en ook het bakken van alle 
cake is de kerstviering een succes geworden.  
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