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Begin
Heer
U brengt alle kinderen
Vandaag weer in de klas
Ik vraag u ons te helpen
Zodat ik er op pas
Dat niet mijn eigen wet
En regel norm zal zijn
Maar dat Uw wet van zorg
En aandacht voor ’t klein
En kwetsbaar mens er is
Heer
Zet ons op Uw wegen
Leidt ons in woord en daad
En maak ons tot een zegen
(Chris Lindhout)

Vorige week mochten we het schooljaar weer beginnen. Alle kinderen waren
er, alle meesters en juffen. En ú was er op de Startavond. We zijn God
dankbaar voor die mooie start.

Ideeën
Voor het eerst sinds de invoering van de Startavond moesten we alles binnen
organiseren vanwege het weer. En hoewel het vol was, was het goed te doen.
Alleen jammer dat de springkussens er niet bij konden. De presentatie van het
schooljaar en het team kwam niet tot z’n recht, maar het nieuwe schoollied
werd volop meegezongen. Gelukkig was de ijskar er wel en we denken dat
niemand die over het hoofd heeft gezien.
Wat we u wilden vertellen over de bouw, over de nieuwe taalmethode en
Engelse methode leest u in deze nieuwsbrief.
Aan de puzzels te zien heeft iedereen de stukken en elkaar gevonden. Uit de
grote stapel ingeleverde formulieren maken we op dat er volop meegedacht is
over de nieuwbouw en alles wat daarbij hoort. Het leverde een stápel aan
ideeën en tips op. U leest een selectie daarvan verderop in deze Nieuwsflits.
Het blad met de meest creatieve en originele reacties was van de groep van
Emily Zegers, Shirana Papilaya, Jarco Pater, Aaron ter Maaten, Roan de Jong,
Dionne Pater, Anthonie van der Toorn en Maurice van de Glind. Volgende week
zorgen we ervoor dat zij een leuk prijsje krijgen.
We vonden het fijn dat de kinderen en de ouders en grootouders er zo
massaal waren!

Bouw
De tekeningen van de nieuwe school zijn klaar, de vierkante meters zijn
ingevuld en de procedures van aanvragen en vergunningen zijn gaande. We
gaan ons nu richten op de inrichting, de kleuren en de hele aankleding.
De sloop van de oude scholen is komende winter of voorjaar en zit zo dicht
mogelijk tegen het bouwrijp maken van het terrein en de start van de bouw.

Agenda
Do 3 sept groep 8 naar Den Haag
Ma 7 sept Info-avond 7u gr.1, 8u gr.2
Di 8 sept Info-avond 7u gr.3, 8u gr.4
Wo 9 sept Info-avond 7u gr.5, 8u gr.6
Do 10 sept Info-avond 7u gr.7, 8u gr.8
Wo 9 sept. Gr. 1 en 2 vrij

Informatieavonden
Op zo’n avond vertellen we u hoe het
toegaat in de klas, welke materialen
en methodes we gebruiken en wat de
praktische regels en afspraken zijn.
We rekenen op uw komst!

Kleuters vrij
Vorig jaar is gekozen voor een nieuwe
manier
van
observeren
en
rapporteren. Dit jaar gaan we het
invoeren. Daarover gaat de studiemorgen van 9 september en daarom
hebben de kleuters dan vrij.

Plusklas
De plusklas van de gezamenlijke
scholen van de Drieslag zit op
donderdag in het pluslokaal.
Op de donderdagmorgen komen de
jongens en meisje van de groepen 7
en 8, ´s middags die van de groepen
5 en 6. We hopen dat die jongens en
meisjes van de verschillende scholen
zich hier, samen met hun juf Heleen
Plenter, thuis voelen en dat ze een fijn
schooljaar hebben.

Foto 22/3
De schoolfotograaf komt op 22 maart
2016. Wilt u dat alvast in de
schoolgids bijschrijven?
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Nieuwe boeken
Nederlandse taal
In de groepen 4, 5 en 6 zijn we gestart met nieuwe taalboeken. De vernieuwde
methode voeren we stapsgewijs in om problemen in de aansluiting te
voorkomen.
In de nieuwe taalmethode Taal Actief 4 wordt duidelijker en met meer
structuur en herhaling Nederlandse taal en spelling geleerd. Het niveau is een
stuk hoger. En misschien is dat laatste straks zichtbaar in de resultaten,
omdat kinderen aan de nieuwe methode moeten wennen. Dat cijfers dan
tijdelijk wat lager zijn is niet erg, omdat we een flinke stap vooruitzetten. We
hebben hoge verwachtingen van de vernieuwing en we doen er alles aan om
daarmee onze leerlingen nog beter de Nederlandse taal te leren.

Engels
De methode Engels, die wij al jarenlang gebruikten in de groepen 6,7 en 8, is
verouderd en wordt niet meer gedrukt. Een goed moment om aan de slag te
gaan met een nieuwe methode. Het is `Take it easy` geworden. We beginnen
in de groepen 5 tot en met 8 met deze methode en daarbij zullen de kinderen
de veranderingen zeker merken. De werkwijze is, net als bij de andere
methodes, volop gericht op leren met behulp van het digibord. Het leren van
de Engels taal gaat heel speels en is vooral gericht op (durven) praten, spelen,
zingen. De precieze zinsbouw of spelling is minder belangrijk.
We beginnen dus ook een jaar eerder met Engels. Steeds meer richten we ons
in het Vroege Vreemde Talenonderwijs op jongere kinderen, omdat zij heel
speels en natuurlijk oppakken wat later lastig te leren is. Met ´Take it easy´ is
het zelfs mogelijk om vanaf groep 1 al Engels te geven. Daarvoor hebben we
nu nog niet gekozen, vanwege de grote nadruk die wij als school leggen op
Nederlandse taal, lezen en spelling.

Ideeën vanuit de startavond:
Wat vinden jullie belangrijk voor het onderwijs
op de nieuwe school












Voldoende speeltoestellen
Voldoende computers
Digiborden behouden
Niet teveel met tablets gaan werken
Bouwkundig op groei/krimp berekenen
Grote grasveld achter de nieuwe school benutten
voor spel/verkeerseducatie
Airco
Knutsellokaal
Computerlokaal
Voetbalveld
Goede microfoon

Bedenk leuke speeltoestellen voor op het nieuwe
schoolplein



Groot schaak/dambord
Grote familieschommel (zie plaatje )











Touwbrug/klimparcours/groot klimrek
Voetbalveld
`Dans-stenen`
Tafeltennistafel
Knikkerpotjes
Oude tractor
Kabelbaan
Doolhof
Crossbaan

Bedenk leuke acties om geld in te zamelen voor
het aanschaffen van nieuwe speeltoestellen op het
plein.





Grote rommelmarkt
Ieder kind een micro krediet geven wat ze
groter/meer mogen maken
High tea organiseren voor ouders
Chocolade letter actie 










Bruidsmode show van personeel en ouders
Talentenshow
Heitje voor karweitje
Auto`s wassen
Lege flessen
Nacht zonder dak
Stroopwafels
Taart bakken door groep 8

Bedenk leuke ideeën voor het afscheid van de
oude PWA/
Bedenk leuke ideeën voor de
feestelijke opening van de nieuwe school


Iedereen een steen van de oude school mee naar
huis geven als de school gesloopt is.
















Een dagje als Ot en Sien naar school: les en
spelletjes uit deze tijd
Optocht van de oude naar de nieuw school
Hele dag ijsjes uitdelen
Koning Willem Alexander uitnodigen
Een pretpark bouwen op school
Een boek over de PWA `van toen naar nu`.
Grote lange taart
Thema, bv. een wijs man bouwde zijn huis op de
rots
Iedereen krijgt een aandenken van deze school
Gala voor groep 8
Verstoppertje door de hele school
Ballonnen oplaten
Evenement voor oud leerlingen en leerkrachten
Vuurwerk

Groet
Tot zover deze Nieuwsflits.
Tot de volgende.
Hartelijke groeten,
Team PWA

