Nieuwsbrief 17
Agenda
vrijdag 13 juli

laatste schooldag, 11.45 uur kinderen vrij

maandag 16
- Vrijdag 24 augustus

ZOMERVAKANTIE

maandag 27 augustus

donderdag 30 augustus
maandag 3 september

8.30 uur: verzamelen op het grote plein, opening
van het schooljaar, aansluitend koffiemoment
ouders.
13.00 uur jaaropening met de leerlingen in de hal
nieuwsbrief 1
Schoolfotograaf

Schoolfotograaf
Op maandag 3 september komt de schoolfotograaf bij ons op school. De
planning is als volgt:
8.00 - 8.45 uur broertjes / zusjes (niet schoolgaande broertjes /zusjes)
Leerlingen van groep 1-2 mogen een knuffel van thuis meenemen. Er wordt een
foto gemaakt met en zonder knuffel.
Kleurrijke kleding wordt aanbevolen (liever niet fluoricerend)
Studiedagen en vakantierooster 2018-2019
Let op! Op woensdag 12 september staakt het onderwijs in Zuid Holland en
Zeeland. Groep 8 is dan op kamp, dus daar wordt niet gestaakt.
Momenteel inventariseren alle scholen in de Lier of er wel of niet gestaakt gaat
worden. Zodra hier meer over bekend is, informeren we u hierover. Houdt er
rekening mee, dat er deze dag dus mogelijk geen les wordt gegeven.
Volgend schooljaar hebben we de volgende studiedagen gepland, zodat u deze
alvast in de agenda kunt zetten.
We gaan starten met een begeleidingstraject met Onderwijs Advies om onze
onderwijsresultaten verder te verbeteren. Een groot deel van deze studiedagen
zal hiervoor worden gebruikt.
Studiedagen
vrijdag 21 september 2018
donderdag 22 november 2018
maandag 11 februari 2019
vrijdag 22 februari 2019 (dag voor de voorjaarsvakantie)
maandag 6 mei 2019

Vakanties 2018-2019
Herfstvakantie: ma. 22 oktober 2018 t/m vrij. 26 oktober 2018
Kerstvakantie: ma. 24 december 2018 t/m vrij 04 januari 2019
Voorjaarsvakantie: vrijdag 22 februari t/m vrij. 01 maart 2019
Pasen: vrij. 19 april 2019 t/m ma. 22 april 2019
Meivakantie: di. 23 april 2019 t/m vrij. 03 mei 2019 (aansluitend aan Pasen)
Hemelvaart: do. 30 mei 2019 t/m vrij. 31 mei 2019
Pinksteren: ma. 10 juni 2019
Zomervakantie: ma. 22 juli 2019 t/m vrij. 30 augustus 2019
De totale jaarplanning met alle schoolactiviteiten ontvangt u in de eerste
schoolweek.
Opbrengst Extra voorstelling Musical groep 8
Dit jaar organiseerde groep 8 voor het eerst een extra musical voorstelling voor
het goede doel. Ook tijdens dit optreden speelden en zongen ze de sterren van
de hemel. We hebben in totaal 205,50 opgehaald voor de Nierstichting en daar
zijn we heel trots op!
Naschools aanbod cultuur 2018-2019
Na het succes van dit jaar, mogen we ook volgend schooljaar weer culturele
activiteiten aanbieden na schooltijd. Omdat de eerste workshop vrij vroeg start
in het nieuwe schooljaar, verzenden we nu alvast de flyer. Bij alle workshops
geldt vol=vol.
Aanmelden kan via: cultuur@pwadelier.pcpow.nl
Na de vakantie krijgen de kinderen de flyer mee naar huis. Neem eens een kijkje
op: www.westlandcultuurweb.nl voor uitjes en activiteiten in de omgeving!

Sociaal Kernteam (SKT)
Mijn naam is Saskia Trouwborst, ik ben 33 jaar en ben sinds 3 april 2018
werkzaam als zorgregisseur bij het Sociaal Kernteam (SKT).
Vanaf het nieuwe schooljaar start ik als schoolcontactpersoon bij jullie op school.
Voordat ik bij het SKT kwam werken heb ik 6 jaar bij de William Schrikker
Stichting gewerkt als jeugdzorgwerker.
Ik heb veel zin om op deze school aan de slag te gaan!
Hartelijke groet,
Saskia Trouwborst
Zorgregisseur Sociaal Kernteam Wateringen

Even voorstellen ..
Mijn naam is Marja Boon-Zandvliet. Ik ben 53 jaar en
woon in Hoek van Holland met mijn man en jongste zoon.
We hebben nog een dochter en een zoon, beiden niet
meer thuiswonend. Mijn hobby’s zijn o.a. fotograferen,
fietsen, wandelen, reizen, lezen over reizen, onze tuin,
gezellig terrasje pakken met vrienden.
Ik ben vanaf 2001 werkzaam in het onderwijs bij de
Stichting PCPO Westland. Tot nu toe heb ik gewerkt op de
PWA school in ’s-Gravenzande. Daar heb ik jaren de
groepen 3 en 4 onder mijn hoede gehad. Ook de groepen 5 en 6 heb ik met
plezier doorlopen en afgelopen jaar mocht ik groep 8 hieraan toevoegen.
Naast het lesgeven heb ik vele jaren de Pabostudenten van Inholland
gecoördineerd en begeleid. In het verlengde hiervan heb ik dit jaar in januari de
opleiding (school) Coaching bij Inholland afgerond. Veel van wat ik hier geleerd
heb kan ik ook toepassen binnen de groep. Coachend bezig zijn is juist de ander
actief laten denken tijdens het leerproces, eigenaar zijn van je eigen leerproces.
Een positieve benadering en het inzetten van kwaliteiten staan bij mij bovenaan.
Structuur vind ik belangrijk, dit geeft kinderen een kader waarbinnen ze zich
kunnen ‘’bewegen’’ en tegelijkertijd geeft dit rust, veiligheid en overzicht .
Ik heb zin om het komend schooljaar op de PWA school in De Lier werkzaam te
zijn. Nieuwe collega’s, nieuwe kinderen en nieuwe ouders .. een frisse nieuwe
start. U kunt mij dan iedere woensdag vinden in groep 7 waar juf Linda Kers de
andere dagen voor de groep staat.
Vakantiebieb
E‐books voor het hele gezin met de VakantieBieb
Dankzij de VakantieBieb blijven duizenden kinderen in de zomer doorlezen. Dat
is een geweldige ontwikkeling, want doorlezen in de zomer voorkomt een
terugval van het AVI‐niveau.
De VakantieBieb stimuleert kinderen om te lezen tijdens de zomervakantie en
biedt e‐books voor het hele gezin. De app is te downloaden in de App Store en
Google Play Store en is een zomercadeautje van de Bibliotheek. U hoeft hiervoor
geen lid te zijn. Van 1 juli tot en met 31 augustus kunnen zowel uw kinderen als
uzelf genieten van meer dan 60 e‐books.
Winactie
Om het lezen deze vakantie extra leuk te maken voor uw kinderen, maken ze
kans op een iPad mini door uit te leggen wat hun favoriete e‐book uit de
VakantieBieb is en waarom. Informatie over deelname en spelvoorwaarden vindt
u op www.vakantiebieb.nl
Leestips
Zomerdip Na de 6 weken zomervakantie, zien we bij leerlingen soms een
terugval in het lezen. Dit wordt zomerdip genoemd. Om het succes van de
leesontwikkeling gedurende het schooljaar vast te houden en te voorkomen dat

deze zomerdip optreedt, is het belangrijk om ook thuis in de zomervakantie
regelmatig te blijven lezen. Hier enkele tips om deze dip tegen te gaan:
Tip 1: Stop vooral zelf niet met (voor)lezen! Laat je kind zien dat lezen leuk is en
juist iets is wat je voor je plezier doet. Pak dus lekker zelf je favoriete boeken in
(of gooi je e-reader vol) en ga bij de tent zitten lezen.
Tip 2: Op vakantie? Neem leuke (taal-)spellen mee Tijdens regenachtige dagen
op de camping of in het hotel slaat de verveling snel toe. Maar ook als de zon
schijnt zijn spelletjes leuk tijdverdrijf. Vooral talige spelletjes zoals rompompom
en maan roos vis spelletjes voor beginnende lezers zijn ideaal om de zomerdip
op te vangen. Ook bordspellen dragen bij aan lezen. Of denk bijvoorbeeld aan
scrabble bij de oudere kinderen.
Tip 3: Kinderboeken mee! De meest voor de hand liggende tip is natuurlijk:
neem leuke kinderboeken mee in de vakantiekoffer! Ga vooraf ook samen naar
de bibliotheek en laat je kind zelf een stapel boeken uitkiezen voor de vakantie.
Boeken die nog te moeilijk zijn, kun je voorlezen of samen lezen.
Tip 4: Het zomercadeautje van de Bibliotheek Lekker lezen in de vakantie? Met
de VakantieBieb neem je ruim 60 e-books overal mee naartoe. Dat scheelt weer
boeken sjouwen. Je kunt de app downloaden van 1 juli t/m 31 augustus. Ook als
je geen lid bent van de Bibliotheek. Veel leesplezier!
Tip 5: Leesbingo bibliotheek Westland De bibliotheek organiseert elke zomer een
leesbingo. Binnenkort worden er op school bingokaarten uitgedeeld waarop uitleg
staat. Deze kunnen ook bij de bibliotheek gehaald worden, door leuke
opdrachten kunnen kinderen hun bingokaart ‘vol-lezen’. Een volle bingokaart kan
bij de bibliotheek worden ingeleverd.
Vragen
Wanneer u vragen of ideeën hebt, bent u van harte welkom bij de leerkracht van
uw zoon of dochter. Na 14.30 uur kunnen de leerkrachten u het beste te woord
staan. Uiteraard bent u ook altijd van harte welkom om naar mij toe te komen of
kunt u een mailtje sturen naar info@pwadelier.pcpow.nl
Iedereen een hele fijne zomervakantie gewenst!
Met vriendelijke groeten, mede namens het team,
Anthony van der Zande

