Nr. 2 - 6 november 2014
Feestweek 40 jaar PWA
Wat hebben we allemaal genoten van de feestweek ter ere van het 40-jarig
bestaan van onze school. Geweldig om met elkaar samen te openen op het
plein! Onze eigen meester Polhout, die ook 40 jaar aan onze school verbonden
is, heeft samen met onze jongste kleuter David, de vlag in top gehesen. Een
feestelijke start van heel veel leuke activiteiten die er volgden: de school werd
versierd met zelfgemaakte slingers en er werd in heel de school taart gebakken.
Ook hebben we zoveel stralende gezichten gezien van kinderen en opa’s en
oma’s tijdens de opa- en oma-ochtend. Bijzonder dat er zóveel opa’s en oma’s
waren. Fijn dat zij ook op deze manier betrokken kunnen zijn bij onze school.
De trommelworkshops met elke klas en de bijbehorende show op
donderdagavond waren echt hoogtepunten. Ongelooflijk dat er zoveel
trommeltalent naar boven kwam en dat we dit zo samen mochten beleven
dankzij de enthousiaste leiding van Meiko Meissner. De show werd afgesloten
met ons nieuwe PWA-lied en een enorme drum-climax.
Op vrijdag hebben we met veel plezier gekeken naar al die vossen die in het
dorp en in de wijk bij school rondliepen. Wat een gezellige sfeer. De kinderen
hebben er enorm van genoten.
Als afsluiting was er nog een heerlijk buffet in elke klas. Het zag er allemaal
prachtig uit en smaakte heerlijk. En wat er over was ging in een cadeautrommeltje mee naar huis.
Dankbaar zijn we als team dat er zoveel ouders meegewerkt hebben om deze
feestweek zo feestelijk te maken. Geweldig bedankt allemaal.

Agenda
Vr.7 nov. Schoolontbijt
Ma. 10 nov. Info Schoenendoos mee
Vr. 21 nov. Rapport 1
Di. 25 nov. Spreekavond
Wo. 26 nov. Spreekmiddag
Ma/di 1/2 dec. Doos meebrengen
Do. 4 dec. Viering Sinterklaas
Vr. 5 dec. Gr. 1-4 vrij (5-8 school)

Schoolontbijt
Op vrijdagmorgen mag iedereen
zonder ontbijt naar school. Wel
bord-beker-bestek
meenemen!
Bakker Koot zorgt weer voor
heerlijk brood! Dankuwel!

Spreekavond/-middag
We delen alle ouders in voor een
gesprek van tien minuten met de
leerkracht.
Fijn
dat
u
zo
betrokken bent bij het werk van
uw kind.

4 en 5 december
De
viering
van
het
Sinterklaasfeest hebben we op
donderdag. Op vrijdagmorgen 5
december mag de onderbouw
thuis blijven. De bovenbouw heeft
deze dag wel gewoon school.

Bezoek of gesprek
We gaven de oudsten een brief
mee waarin we u vroegen of u een
huisbezoek wilt, een langer
gesprek of helemaal niets. We
missen in elke groep nog een
aantal reacties. Laat u het even
weten?
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Doos vullen
Hoewel veel acties gericht zijn op de bouw van de nieuwe school in Gurube,
willen we toch ook doorgaan met Actie Schoenmaatjes. En moest je vorig jaar
nog zelf op zoek naar een schoenendoos, dit jaar krijg je hem van school mee.
Die doos kan prachtig versierd, gekleurd of beplakt worden (heel belangrijk,
want het kind dat jouw doos krijgt gebruikt het nog heel lang als z’n eigen
kastje!). Daarna de doos vullen met spullen die in het Verlanglijstje in het
foldertje staan. Dat kunnen natuurlijk ook spullen van jezelf zijn: je deelt van
je speelgoed met een kind wat niets heeft. Plak daarna de sticker óp de
bovenkant en kruis aan voor wie de inhoud van de doos is.
Daarna is je vader of moeder aan de beurt. Elke doos vervoeren, in de
container, op het schip of in het vliegtuig, met de vrachtwagen; het kost
duizenden euro’s. Daarom wordt een bijdrage van 6 euro per doos gevraagd
voor het transport.
Breng de doos op maandag 1 of dinsdag 2 december mee naar school. De dag
erna brengen ouders van de Ouderraad alle dozen weg.
Actie Schoenmaatjes: maak er wat moois van!

Vragenlijst
Het is al bijna vier jaar geleden
dat
we
de
oudervragenlijst
hebben afgenomen. Volgende
week komt een nieuwe. We zijn
erg benieuwd naar uw mening.
Vult u de lijst allemaal in? Alvast
dank daarvoor.

Letters
Groep acht is bezig met verkoop
chocoladeletters. Zo verdienen ze
geld voor het schoolkamp. Ook
een letter hebben? Stuur ons een
mail.

Leesfontein
Misschien vertelde uw kind thuis al
dat we allemaal nieuwe leesboekjes
hebben. Het is de methode
Leesfontein, waardoor we het
technisch
lezen
structureel
aanpakken. Het komt in de plaats
van de leesgroepjes en het Ralfilezen.
Het voortgezet technisch lezen
vindt plaats in de groepen 4 t/m 8.
Wat blijft: lees, lees en lees. Lees
voor, lees samen, lees leuke
boeken en strips.

Groep acht naar Den Haag
Het schooljaar begon voor groep acht met een prachtig stuk maatschappijleer,
met lessen democratie en burgerschapsvorming, kortom een mooi dagje Den
Haag. Daar werd de groep van alles uitgelegd over ons parlement, over de
staat Nederland en over onze regering. Een van de hoogtepunten was wel het
bezoek aan de Tweede Kamer en de zoekwedstrijd op het Binnenhof. Dat ze
op een minuutje na de trein misten en daarom vrijdagsavonds een half uur
later thuis waren, was een klein smetje, maar helemaal niet erg…
Op de foto: groep acht voor het gebouw van de Hoge Raad en in de Tweede kamer

Gratis naar concert Elly en Rikkert
Op vrijdag 14 november, 19.00-20.00 u. is er een wensconcert in de Goede
Herderkerk. Het thema is: Je mag er zijn!
De entree is gratis en de minimum leeftijd is 4 jaar.
Reserveren kan via zuide661@planet.nl (niet noodzakelijk)
Het zou fantastisch zijn als de kerk die avond helemaal vol zit met kinderen!

Tot slot

Nog een paar foto’s voor het nagenieten

Humor
1.
Joris
zegt
tegen
zijn
hulpjesketting, die op zijn stoel
ligt: aan de kantsie, vooruit aan
de kantsie.
2. Maurice: Juf, hou jij ook zo van
ajakkus? (Ajax)
3. Mijn grote draak wordt 2
oktober 13 jaar, mijn kleine vos
wordt 4 jaar en mijn grote vos 9
jaar, vertelt Julian Zweverink.

Groet
Tot zover deze Nieuwsflits.

Tot de volgende. Hartelijke groeten,
Team PWA-Valkhof

