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Open Huis
Wat was het druk tijdens ons Open Huis!
Wat fijn dat u allemaal binnen bent gekomen!
Wat was het genieten om de kinderen u te zien
rondleiden!
Wat vinden wij het heerlijk om u weer in school te mogen
ontvangen!
Dank voor jullie komst en betrokkenheid!

Studiedag
Op 7 oktober hebben we een mooie, zinvolle studiedag gehad over de werking van het
(kinder)brein en didactische profielen om van daaruit een passende visie te ontwikkelen
voor de PWA.
Voordat je een visie kan vaststellen is het
belangrijk om als schoolteam samen een visie
te hebben op leren, spelen en ontwikkelen. Wat
is de beginsituatie van onze leerlingen? Hoe
ontwikkelen onze leerlingen zich? We hebben
meerdere colleges gevolgd over leerprocessen
van kinderen, over actuele kennis van leer- en
neuropsychologie en over kennis en inzichten
in didactische
leerstijlen.
We hebben
durven dromen:
wat zouden we
willen als er geen grenzen zijn? Ook is er een
kennisdebat gevoerd over verschillende
leerkrachtprofielen. Wat voor soort leerkracht ben je nu?
En wat voor soort leerkracht wil je worden? Wat heb je
daarbij nodig?
We hebben allemaal veel energie gekregen van alle
opgedane kennis en we gaan hier op de studiemiddag
van 17 november mee verder. We houden u op de
hoogte!

Geld voor het kinderfonds
Op de PWA houden wij van een feestje en cadeautjes. Dit wensen wij
iedereen toe. Vandaar dat wij als team in plaats van een leuke
traktatie een donatie van 1 euro vragen voor stichting Kinderfonds.
Op deze manier kan ieder kind een fijne verjaardag hebben.

Vanaf maart tot de grote vakantie is er maar liefst € 112,- overgemaakt. Tot het
schrijven van deze nieuwsbrief is er weer €32,- gespaard, dus kunnen we weer een
mooi bedrag overmaken.

Kinderboekenweek
Op woensdag 6 oktober is de Kinderboekenweek van start gegaan. Natuurlijk staat
ook op de PWA het boek dan centraal. Er hebben allerlei leuke en leerzame
activiteiten plaatsgevonden rondom kinderboeken en lezen. Dit alles rondom het
thema beroepen. Vrijdag 15 oktober zal de Kinderboekenweek worden afgesloten met
heuse beroepenmarkt!
Hieronder een impressie van de activiteiten die hebben plaatsgevonden:

De opening:
Een beroepenpolonaise door de hele school.

Groot leest voor aan klein.

De
voorleeswedstrijd met kinderen uit groep 7 en 8.
Wat werd er mooi voorgelezen! Door een echte
(kinder)jury is Hannah als winnaar uitgekozen.

De leerlingenraad
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Door Hannah & Puck

Beste ouders/verzorgers,
Dit jaar is de leerlingenraad weer opgestart. In een leerlingenraad zitten leerlingen die
gekozen zijn door hun eigen klas. Het zijn leerlingen die graag namens hun klas allerlei
zaken willen bespreken. Zo weten we wat de kinderen van onze school belangrijk
vinden. Dat betekent dat zij de belangrijke rol hebben om erachter te komen wat er leeft
op school en wat iedereen graag ziet gebeuren. Deze zaken kunnen ze bespreken in
vergaderingen van de leerlingenraad. In groep 6 worden er 2-3 kinderen uit de klas
gekozen voor de leerlingenraad, en zij mogen daarin blijven tot en met groep 8. Uw kind
krijgt er meer informatie over in groep 6. De kinderen zijn onder begeleiding van de
directrice Marie-Louise.
In de leerlingenraad wordt er ook een voorzitter, notulist en iemand die de planning
regelt gekozen.
Waarom is er een leerlingenraad?
● De leerlingen hebben een eigen stem binnen de schoolorganisatie, zodat ze
weten dat ze mee kunnen denken.
● Ze kunnen hun mening uiten en vertellen wat ze denken.
● Ze krijgen ook een beetje verantwoordelijkheid over de school.

Hoe werkt de leerlingenraad?
● De leerlingenraad komt ongeveer 6 keer per jaar bij elkaar om te vergaderen
onder schooltijd.
● De gekozen kinderen die vertellen de punten die in de klas naar voren zijn
gekomen.
Op 4 november is de volgende leerlingenraad.

Binnenschoenen aan
De herfst is weer in aantocht. Een mooi seizoen, maar het kan ook nat en guur zijn.
Op de PWA lopen we vanaf de herfstvakantie in de school op binnenschoenen
(gymschoenen) om zo de vloer in de klassen te beschermen.
Zou u uw kind binnenschoenen willen meegeven die op school mogen blijven in hun
kluisje?

Hulp gevraagd door de OR
- We zijn op zoek naar ouders die willen helpen met de luizencontrole. Deze is elke woensdag
om 8.30 uur na elke schoolvakantie. Wie wil komen helpen? Graag mailen naar
kimberley.wanschers@basisburen.nl
- Sinterklaas en Kerst staan al weer bijna voor de deur. Ook de komende decembermaand zal
de school weer gezellig worden versierd.
Hiervoor zijn we op zoek naar doosjes die al ingepakt zijn met feestelijk inpakpapier (denk aan
zilver, goud, glitters, rood, groen). Graag inleveren bij de leerkracht van uw kind.
- Woensdag 24 november van 20.00 tot 20.30 uur is er een openbare vergadering van de OR.
Bent u benieuwd wat de OR vorig schooljaar heeft georganiseerd en wilt u inzage in het
jaarverslag. Kom dan langs!

Nieuws van de MR
De MR bestaat uit ouders en leerkrachten. Samen sparren zij over het onderwijs op de
PWA, maar zij hebben ook instemmings- of adviesrecht.
De MR komt ongeveer 6 keer per jaar samen. De notulen van deze vergaderingen kunt
u, na goedkeuring door de MR, lezen in de schoolapp onder de MR-tegel.
U kunt als ouder als toehoorder aansluiten. Dit schooljaar komt de MR samen op: 2911-21 (digitaal), 22-2-22, 4-4-22 (digitaal), 31-5-22 en 28-6-22.

Ambities 2021-2022 van de PWA
Elk schooljaar wordt er een jaarplan gemaakt door het personeel van de PWA. In het
jaarplan beschrijven wij onze ambities (doelen) van het komende schooljaar. Aan het
eind van elk schooljaar wordt geëvalueerd welke doelen zijn behaald en welke niet.
De MR wordt altijd geïnformeerd over de inhoud van deze stukken.
Hieronder onze ambities:

Ambities 2021-2022
Visie

Hoogbegaafdheid

Samen bepalen en beschrijven van een
nieuwe visie voor de PWA.
Wat gaat iedereen doen en zien op de PWA.

Uitbreiden van de verrekijker groep.
Kennis verbreding in alle bouwen.
Borgen van het HB beleid.

Sociaal-emotioneel

Rekenen

De PWA ontwikkelen tot een Rots en Water
school: onderzoeksfase.
Scholing op individueel en teamniveau.
Beschrijven van beleid.
Verbinden van KIVA met R&W.

Verder implementeren van de nieuwe
methode rekenen.
Versterken van de rekendidactiek passend bij
de methode.
Diepte analyse van het rekenonderwijs op
individueel, groeps- en schoolniveau.

Creatief/cultuur

ICT

Onderzoeken hoe de creatieve leerlijnen te
implementeren in ons onderwijs.
Beleid maken rondom onderwijsaanbod.
Inventariseren en aanschaffen van materiaal.

In beeld brengen van de aanwezige
apparatuur. Beleid maken rondom de inzet
van ICT.

Stichting LEERkracht:
Iedereen weet wat deze methodiek inhoud.
Implementeren van de methodiek en de
bordsessies uitvoeren.
Plannen van doelen, klassenbezoeken, enz.
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