Nieuwsbrief 3
Agenda
Maandag 8 oktober
Dinsdag 9 oktober
Woensdag 10 oktober
Donderdag 11 oktober
Vrijdag 12 oktober
Maandag 15 oktober
Dinsdag 16 oktober
Woensdag 17 oktober
Donderdag 18 oktober

Maandag 22 oktober
t/m vrijdag 26 oktober

19.30 uur informatieavond groep 3 Lezen
14.45 uur Naschools Cultuuraanbod: Atelier Kaas
11.45 uur Boekenmarkt op het grote plein
14.45 uur PWA Schoolkoor
Voorleeskampioenschap groep 7 en 8
Oudergesprekken kleuters
Oudergesprekken
14.45 uur Naschools Cultuuraanbod: Atelier Kaas
20.00 uur Gezamenlijke ouderavond PWA, PMS, KJS
8.30 Inloopochtend
Oudergesprekken
Leerlingenraad
14.00 uur SKT
Nieuwsbrief 4
Herfstvakantie

Gezamenlijke ouderavond
Op dinsdag 16 oktober om 20.00 uur organiseren de drie Lierse PCPOW scholen PWA,
KJS en PMS, gezamenlijk een informatieavond. We hebben drie thema’s, zodat u zelf
kunt aansluiten bij het thema dat u aanspreekt. Op onze school staat het thema
Mediawijsheid centraal.
Aanmelden kan nog steeds via deze link: http://bit.ly/ouderavonddelier
Stagiaires
Dit schooljaar hebben we een aantal PABO stagiaires op school. In groep 1-2 is dit juf
Mariëlle, in groep 7 is dit meester Jimmy. In deze nieuwsbrief stellen ze zich kort aan
u voor.




Mijn naam is Mariëlle van Adrichem. Vanaf dinsdag 18 september loop ik stage
in groep 1-2B. Ik ben in de klas op dinsdag en op woensdagochtend tot januari
2019 en juf Sigrid begeleidt me tijdens de stage. Ik ben 44 jaar, ik woon in
Delfgauw en ik ben getrouwd met Richard. We hebben drie kinderen: een dochter
(Luka van 16 jaar) en twee zoons (Isan van 14 jaar en Boris van 11 jaar).
Mijn naam is Jimmy van der Meer. Ik ben 17 jaar oud een woon in De Lier. Dit
jaar ben ik begonnen met de opleiding tot Leraar basisonderwijs (Pabo) aan
Inholland Den Haag. Voor deze opleiding mag ik ook stage lopen en daarom ben
ik nu op de Prins Willem-Alexanderschool. Vanaf deze week sta ik een half jaar
lang voor groep 7 en het andere half jaar kunnen jullie mij waarschijnlijk vinden
bij de kleuters.
Vanaf jonge leeftijd leek het mij al leuk om voor de klas te staan. Dit idee heb ik
volgehouden en daarom heb ik nu gekozen om aan de opleiding tot leerkracht te
beginnen. Nu zit ik dus in het eerste jaar van de Pabo en wordt groep 7 mijn
eerste stageklas. Ik heb heel veel zin om mijn eerste ervaringen als meester op te

doen op jullie school en ik hoop dat ik veel mag leren van de kinderen en van de
leerkrachten!
Ook zullen er een aantal maatschappelijke stages worden gelopen.
In groep 3 is dat Thijs Bruin, hij zal 9 x een donderdagochtend meelopen.
In groep 6 is dit Amber Dijkxhoorn. Zij is afgelopen dinsdag kennis komen maken en
zal een keer of 4 op de vrijdagmiddag in de groep zijn.
Kiekeboek voorstelling: Kom erbij groep 1 t/m 3
Op donderdagochtend 4 oktober was Rosalie vd Lugt van Kiekeboek te gast bij ons op
school. Voor de groepen 1 t/m3 speelde ze
de voorstelling “Kom erbij”.
Deze voorstelling sluit aan op het thema van
de Kinderboekenweek ‘Kom erbij’ over
vriendschap.
De voorstelling ‘Kom erbij!’ is gebaseerd op
het prentenboek: ‘Kleine bever en de
echo’. Kleine Bever voelt zich erg eenzaam
en wil een vriendje hebben. Dan hoort hij
aan de overkant van het meer een stem van
iemand die ook een vriendje wil. Hij stapt in
zijn bootje en gaat op zoek. Zo maakt hij
nieuwe vrienden. Kom
erbij, bij mij in de boot. Er is altijd plek voor nog een vriendje!
Boekenmarkt
Op woensdag 10 oktober organiseren wij een boekenmarkt. Om 11.45 uur zitten er
allemaal kinderen op het grote plein klaar om hun eigen boeken te verkopen.
U bent van harte uitgenodigd om een bezoek aan onze markt te brengen en mooie
boeken voor uzelf uit te zoeken. Het zou fijn zijn als alle kinderen van de onderbouw
samen met hun ouders over de boekenmarkt kunnen gaan of bij een andere ouder
kunnen aansluiten. We hopen u op woensdag 10 oktober graag te ontmoeten!
Sparen voor de schoolbieb
Als u als ouders tijdens de actieperiode (3 t/m 14 oktober) een boek koopt bij Bruna en
de kassabon op school inlevert, dan mogen wij als school voor 20% van het
totaalbedrag van alle kassabonnen, boeken uitzoeken bij de Bruna.
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.

Kledingcontainer
Sinds woensdag 19 september hebben we onze eigen
kledingcontainer van Care 4 School! De container is te
vinden bij de ingang van de kleuters tegen het fietsenhok.
Care4School Kledinginzameling draagt zorg voor de
sortering en distributie van uw gebruikte kleding aan
landen in Afrika en Oost Europa. Wij geloven in een
duurzame samenleving. Dit doen wij samen met
schoolgemeenschappen. Dat levert de school een financieel
extraatje op én is het perfecte moment voor de voorlichting
over het milieu en duurzaamheid.
Spaart u ook mee?
Spreekuur SKT
Op donderdag 18 oktober 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!
Oudergesprekken
Op dinsdag 16 oktober en donderdag 18 oktober vinden er oudergesprekken plaats.
Samen met u gaan we graag in gesprek over de ontwikkeling van uw zoon of dochter.
Hierover ontvangt u een aparte brief. We zien uit naar waardevolle ontmoetingen met
elkaar!
Individuele opleidingen en cursussen van ons PWA team
Ook onze individuele teamleden zijn volop in ontwikkeling!
 Meester Mark is afgelopen
maandagavond zijn studie
Onderwijskundig coördinator
Wetenschap en Techniek
gestart.
 Juf Mathilde is bezig met haar
laatste jaar van de opleiding
Intern Begeleider.
 Juf Ingrid gaat een vervolgtraject
van de Beeldcoach opleiding
volgen: Kwaliteiten in
Pedagogisch Handelen in Beeld
 Juf Anja en juf Ingrid gaan samen
de cursus “Teken je gesprek” volgen. Met deze kennis willen we graag onze kind
gesprekken nog meer diepgang geven. Uiteraard delen juf Anja en Ingrid hun
kennis weer met het hele team
 Juf Hyta, juf Edith, juf Rosanne, juf Linda en meester Mark gaan de cursus “Met
sprongen vooruit” volgen. Deze cursus kenmerkt zich door de rekenwiskundedidactiek in kleine tussenstapjes te beschrijven zodat een leerkracht elke
leerling met rekenen vooruit kan helpen. Met het totaaloverzicht op de
rekenleerlijnen leert de leerkracht de juiste oefeningen en spellen zowel interactief
klassikaal als individueel aan te bieden. De collega’s van groep 1 t/m 4 hebben
deze cursus in voorgaande jaren al gevolgd.
We wensen hen veel studieplezier toe!

Studiedag
Op 21 september was onze eerste studiedag van dit schooljaar. Tijdens het ochtenddeel
hebben we theorie besproken rondom het thema: Vakmanschap is meesterschap.
Ken je leerlingen, ken je doelen, ken je opbrengsten.
Wat
Hoe
Wat
Wat

willen we de leerlingen leren?
weten we dat ze leren?
doen we met leerlingen die niet leren?
leren we er zelf van?

We hebben een zogenaamde “verlengde overdracht” gedaan. Wat werkt in deze groep?
Daarnaast hebben we alle individuele leerlingen doorgesproken. Wat zijn hun
onderwijsbehoeften? Wat werkt stimulerend? Wat zijn belemmeringen?
Al deze informatie hebben we meegenomen in de leerling gesprekken die afgelopen week
hebben plaatsgevonden. We willen dat leerlingen meer eigenaarschap krijgen over hun
eigen leren. Tijdens de oudergesprekken krijgt u daar meer over te horen.
Tijdens de volgende studiedag zal het onderwerp: blokdoelen centraal staan. We willen
ons onderwijs meer afstemmen op de groep en individuele behoeften van leerlingen.
Hieronder onze leerdoelen voor komende periode:

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

