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Agenda
Vrijdag 21 september
Dinsdag 25 september
Dinsdag 25 september
Donderdag 27 september
Zondag 30 september
Dinsdag 2 oktober
Woensdag 3 oktober
Donderdag 4 oktober

Studiedag alle leerlingen vrij
Kindgesprekken
14.45 uur Naschools Cultuuraanbod: Atelier Kaas
Kinderpostzegelactie groep 7 en 8
Kindgesprekken
14.00 uur SKT
19.00 uur medewerkers avond OR-MR-SAR-Team
School Kerk Gezinsdienst
14.45 uur Naschools Cultuuraanbod: Atelier Kaas
Start Kinderboekenweek
Gebedsgroep
Nieuwsbrief 3

Fruitdagen
Vanaf dit schooljaar zijn de fruitdagen op
maandag, woensdag en vrijdag. Wilt u uw kind
op deze dagen fruit meegeven tijdens de
ochtendpauze?
Binnenkomst groep 1 t/m 8
Wij vinden het fijn en belangrijk om ’s morgens bij binnenkomst de kinderen
welkom te kunnen heten door iedereen persoonlijk goedemorgen te wensen en
een kort praatje te maken. Zo voelen alle leerlingen zich gehoord en gezien.
Wij vinden het ook belangrijk dat u als ouders weet dat u altijd na schooltijd
welkom bent voor vragen of een praatje.
Vanaf dit schooljaar willen we het brengen daarom iets anders aanpakken.
 De kleuters mogen het hele jaar naar de klas gebracht worden. Na
schooltijd komt de juf mee naar buiten.
 Groep 3 mag tot de herfstvakantie in de klas gebracht worden, daarna
komen zij zelf de school binnen en nemen ze afscheid op het schoolplein.
Na schooltijd komt de juf mee naar buiten.
 Groep 4 komt zelf de school binnen en neemt afscheid op het schoolplein.
De juf komt na schooltijd mee naar buiten.
 Groep 5 t/m 8 komen zelf de school binnen en aan het eind van de dag
gaan zij zelf het plein af.
Studiedag vrijdag 21 september
Op vrijdag 21 september hebben we onze eerste studiedag, alle leerlingen zijn
dan vrij. Het thema van de studiedag is: planmatig werken aan
onderwijskwaliteit.

Ons goede doel voor dit schooljaar: MAKE-A-WISH
Dit jaar gaan we met elkaar geld inzamelen voor het goede doel: Make-a-Wish.
Make-a-Wish is een goed doel dat de laatste wens voor hele zieke kinderen, die
niet te genezen zijn, in vervulling brengt.
De groepjes van groep 8 moesten goede
doelen bedenken en hiervan een
PowerPoint presentatie maken. Iedereen
mocht op een goed doel stemmen.
Make-a-Wish kreeg de meeste stemmen. Toen heeft heel groep 8 in groepjes
door de school presentaties gehouden en ideeën verzameld voor het goede doel.
Zullen we met elkaar iedere maandagochtend sparen voor ons nieuwe
doel?
Bedankt dat u meedoet!
Groep 8
Monumentendag Domkerk
Op vrijdag 7 september was groep 7 naar de Domkerk. Hieronder hun verslag:
Monumentendag in Domkerk
Groep 7 ging naar de Domkerk, want het was monumentendag. Wij kregen
allemaal informatie over de Dom. Toen kwamen er twee prinsessen op het
podium stappen. Ze vertelden ons dat er brand was geweest in 1572 door een
blikseminslag. Ook vertelden ze ons dat de Domkerk anderhalve meter scheef
stond. We zongen ook nog canon zoals het bekende liedje vader Jacob en King of
Kings. Toen was het verhaal van de Domkerk afgelopen. We mochten ook nog
een koekje en een pakje drinken. Toen wilden we weer naar school gaan, maar
toen gingen we wat lezen, maar er stonden onbekende tekens dus het was
moeilijk lezen. Toen gingen we weer naar school en mochten we even buiten
spelen.
Door: Linda en Sem
Kindgesprekken
In het kader van eigenaarschap gaan de kinderen van de groepen 3 t/m 8 op
25 september of 27 september in gesprek met hun eigen juf of meester. De
juf of meester heeft met elk kind een individueel gesprek. In dit gesprek wordt er
nagedacht over de vragen:
- Hoe zijn de eerste weken van dit schooljaar gegaan?
- Wat gaat er heel goed?
- Wat kan anders?
- Waar gaan we de komende periode aan werken?

Kinderpostzegelactie
Op dinsdag 25 september start de kinderpostzegelactie (in verband met een
studiedag op de Achtsprong geven alle Lierse scholen de postzegels eerder mee).
De kinderen van de groepen 7 en 8 gaan ook dit jaar proberen zo veel mogelijk
kaarten en postzegels te verkopen.
Ruim 160.000 kinderen gaan dit jaar langs de deuren. Ook onze leerlingen uit
groep (6) 7 en 8 doen mee. Hun missie: 400.000 kinderen helpen aan een goed
thuis.
Voor kinderen, door kinderen, dat is het motto van
de Kinderpostzegelactie. Elk jaar zetten duizenden
kinderen zich in zodat andere kinderen het beter
krijgen. Ze gaan langs de deuren om postzegels en
andere leuke producten te verkopen. En dat al
generaties lang.
De Fabeltjeskrant op Kinderpostzegels
Dit jaar staan de bekende personages van De Fabeltjeskrant op de zegels! Deze
iconische televisieserie bestaat namelijk 50 jaar. Koopt u ook deze leuke
postzegels, bijbehorende kaarten of andere leuke producten, zoals de shopper
met tekst van Pippi Langkous, het blikje met vrolijke emoji‐pleisters of het
heerlijke theepakket bij een van onze leerlingen?
Kind‐gemist‐briefje
Hebt u onze leerlingen aan de deur gemist? Geen nood, met het kind‐gemist‐
briefje dat u in de bus vindt, kunt u alsnog een bestelling plaatsen in de
webshop. Vergeet niet om gebruik te maken van de vermelde code! Op
deze manier wordt de opbrengst van uw bestelling bij het totaal
opgehaalde bedrag door onze school geteld.
Stichting Kinderpostzegels
De missie van Stichting Kinderpostzegels is helder: ze geven kinderen kansen op
een betere toekomst. Kinderen zitten barstensvol energie, maar zijn tegelijk
kwetsbaar. Hoe mooi zou het zijn als ieder kind het beste uit zichzelf kan halen?
Dat het niet uitmaakt in welke situatie, plaats of omstandigheden het opgroeit...
Lees meer op www.kinderpostzegels.nl
Spreekuur SKT
Op donderdag 27 september komt Saskia Trouwborst naar onze school.
Saskia werkt voor het SKT (Sociaal KernTeam). Deze donderdag zal Saskia vanaf
14.00 uur in het IB kamertje te vinden zijn. Wanneer u vragen op zorggebied
hebt, kunt bij Saskia binnenwandelen. U bent van harte welkom!
School Kerk Gezinsdienst
Op zondag 30 september om 9.30 uur is er een School Kerk Gezinsdienst de
Vredekerk de waarin Lola (de dochter van juf Mathilde) gedoopt zal worden!
Het thema is: Dopen, nieuwe start, hoe uniek zijn we gemaakt

Schaakkampioenschappen
Ook dit jaar wordt weer het Westlands Basisscholen Schaakkampioenschap voor
teams georganiseerd. De eerste voorrondes voor deze
kampioenschappen worden gespeeld in november op
een woensdagmiddag.
De plaats en precieze datum is nog niet bekend, dit ligt
aan het aantal teams dat zich inschrijft en de scholen
die zich hiervoor opgeven.
Een team bestaat uit 4 jongens of meisjes en evt. 1 of 2
reserves. De finaledatum en plaats is al wel bekend,
woensdagmiddag 16 januari 2019 in Naaldwijk.
Heeft uw kind interesse om mee te doen, laat het weten aan de groepsleerkracht
vóór 12 oktober a.s. Wij proberen dan de teams samen te stellen.
Jumbo Spaaractie
Van woensdag 3 oktober tot en met dinsdag 20 november 2018 ontvangen
klanten bij deelnemende Jumbo winkels een schoolpunt bij iedere 10 euro aan
boodschappen. Een schoolpunt kan op 3 manieren aan onze school worden
toegekend:
1. De schoolpunt kan ingevoerd worden via de Jumbo sparen app of via
www.jumbosparenvoorjeschool.nl
2. De schoolpunt kan gedoneerd worden in de display van onze school in de
winkel.
3. De schoolpunt kan gedoneerd worden in de display bij ons op school.
Onze voorkeur gaat uit naar de eerste manier. Spaart u mee? Vorig jaar hebben
we van het geld van deze actie mooi buitenspeelgoed gekocht. Ook dit jaar willen
we onze buitenspeel materialen weer uitbreiden.
Start Kinderboekenweek
Dit jaar vindt van 3 t/m 14 oktober de Kinderboekenweek plaats met als thema
vriendschap: Kom erbij!
Tijdens de Kinderboekenweek besteden we extra aandacht
aan het lezen en voorlezen.
Noteert u ook vast woensdag 10 oktober in uw agenda?
U bent dan van harte uitgenodigd voor onze
boekenmarkt. Om 11.45 uur zitten er allemaal kinderen
klaar om hun (oude) boeken te verkopen. Wij zoeken
hiervoor verkopers. Uw zoon of dochter kan zich aanmelden bij de juf of
meester. We hopen u graag tijdens de boekenmarkt te ontmoeten!

Vakantiebijbel dagen
Ook dit jaar in de herfstvakantie worden weer 2 gezellige vakantiebijbeldagen
georganiseerd! Deze vinden plaats op dinsdagochtend 23 oktober en
woensdagochtend 24 oktober 2018.
Alle basisschoolleerlingen zijn van harte welkom om met elkaar te zingen,
knutselen, luisteren naar bijbelverhalen, spelletjes te doen, etc.
Het thema dit jaar is ‘(T)op Survival’.
Dit alles zal plaatsvinden in de Prins Willem
Alexander School, van Haemstedestraat 28 in De
Lier.
Omdat we heel graag willen weten wie er komen is
vooraf inschrijven wel noodzakelijk. We vragen jullie
je uiterlijk 18 oktober op te geven via
vakantiebijbelweekdelier@gmail.com
Vergeet niet je naam, groep en telefoonnummer te
vermelden. Geef ook duidelijk aan of je op beide dagen komt of alleen op
dinsdag of woensdag. We vragen een kleine vergoeding van €1,- per kind per
ochtend. Via de e-mail informeren we over eventuele extra informatie.
De organisatie van de vakantiebijbeldagen is in handen van een groep die ook
verantwoordelijk was voor de eerdere Vakantiebijbelweken.
Als je meer wilt weten dan kun je ook terecht bij Aafke van der Meer, 0174510511
Aafke van der Meer, Suzanne Ton, Jacqueline van Geest, Lisette van Vliet,
Marleen Noordam en Yvonne Lindhout.
Schoolleiders opleiding
Op dinsdag 2 oktober start de schoolleiders opleiding voor meester Anthony.
Zijn studiedagen zijn bijna allemaal op dinsdagen gepland. In de jaarplanning is
hier rekening mee gehouden. Op dinsdagen zal juf Ingrid aanspreekpunt zijn
voor directievragen.
Privacy formulieren
Tijdens de informatieavond zijn er toestemmingsformulieren uitgedeeld voor de
verwerking van persoonsgegevens. Voor de ouders die niet bij de
informatieavond konden zijn, is het formulier mee naar huis gegeven. We willen
u vragen deze formulieren ingevuld en ondertekend weer bij de leerkracht te
laten inleveren voor 1 oktober 2018.
Vragen
Wanneer u vragen of ideeën heeft, 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
Met vriendelijke groeten, mede namens het team,
Anthony van der Zande

