Nieuwsbrief 4
Agenda
Maandag 29 oktober
Woensdag 31 oktober
Donderdag 1 november
Vrijdag 2 november
Dinsdag 6 november
Woensdag 7 november
Donderdag 8 november

13.00 uur Opening met de kinderen in de hal
Hoofdluiscontrole
20.00 uur School Advies Raad
14.30 uur Tentoonstelling Kunstkracht10
14.45 uur Naschools cultuur aanbod Koperen Kees
08.30 uur Nationaal Schoolontbijt
Gebedsgroep
Nieuwsbrief 5
19.00 uur Schoonmaakavond

School Advies Raad
Op donderdagavond 1 november om 20.00 uur is er weer een School Advies Raad
bijeenkomst. Wij komen ongeveer 4 keer per jaar met de directeur bij elkaar om
gevraagd en ongevraagd advies te geven over allerlei zaken. Vaak heeft de directeur een
aantal punten waar hij van wil weten hoe wij daarover denken en wij dragen zelf ook
punten aan.
Dit zijn uiteenlopende dingen, van bepaald beleid tot praktische zaken. Onderwerpen die
we vorig schooljaar hebben besproken zijn de schoolfotograaf, oudergesprekken,
cultuuronderwijs, naschoolse activiteiten, passend onderwijs en natuurlijk de eventuele
nieuwbouw. Deze punten kunnen vanuit onszelf komen, maar ook zeker vanuit andere
ouders! Dus als je een vraag hebt of een onderwerp dat je graag besproken wilt hebben
tijdens de SAR: spreek een van ons aan of mail dit naar info@pwadelier.pcpow.nl met in
het onderwerp: Onderwerp SAR
Personen die op dit moment in de SAR zitten, zijn:
Caroline Maasland, Caroline Schouten, Jolanda Langelaan, Margreet van Geest,
Robert Kwakkel, Rody van der Ende, Silvia Boekestijn, Yvonne Lindhout.
Tentoonstelling Kunstkracht10!
Op vrijdagmiddag 2 november hangt en staat de school vol met kunstwerken van de
kinderen. Van vliegende voertuigen tot
reclamekunst en van vliegers tot installatiekunst!
Wanneer? 14.30 uur – 15.00 uur
Waar? De kleutergangen tot en met de hal
Van harte welkom!
LOI KIDZZ Typecursus
Op de informatie avond hebben de leerlingen van
groep 6, 7 en 8 een envelop meegekregen om
zich in te schrijven voor een typecursus. Tijdens
de actieperiode krijgt u 60 euro korting. De inschrijftermijn is verlengd tot 31
oktober 2018. Wacht niet te lang met inschrijven, want de korting geldt nog tot deze
datum, daarna niet meer. https://www.loikidzz.nl/korting Wilt u nog een informatiesetje
en inschrijfformulier? Vraag hier dan naar bij de meester of juf.

Evaluatie Schoolfotograaf
Om een goed beeld te krijgen wat u van de prijs/kwaliteit en bestelgemak van de
schoolfoto’s vond, willen we u vragen deze korte enquête in te vullen.
Alvast bedankt voor het invullen!

Enquête invullen
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.
De container is in de plaats gekomen van de
kledinginzamelacties die we normaal 2 x per jaar
inzamelden. U kunt nu het hele jaar uw kleding kwijt!
Is de container vol?
Geef het even door, dan bellen wij Care4School om hem te
komen legen.
Spaart u ook mee?
Naschools Cultuur aanbod verzorgd door Koperen Kees
Op dinsdag 6 november start het tweede blok van zes cursusmomenten onder
begeleiding van Koperen Kees.
Musical (groep 3 t/m 5)
Hou jij van zingen, muziek, bewegen en
toneelspelen en dat allemaal Bij elkaar. Dan
mag jij deze musicallessen niet missen! Samen
maken we een mooi verhaal en spelen die voor
de ouders.
Je eigen verhaal (groep 6 t/m 8)
Samen met de docent bedenken jullie een mooi en spannend verhaal en maken jullie er
een minivoorstelling van! Dat hoef je nog niet te kunnen dat doe je met zijn allen. Dat
maakt het zo leuk!
Er zijn nog plaatsen vrij!
Aanmelden mogelijk tot en met maandag 29 oktober via cultuur@pwadelier.pcpow.nl
De kinderen die zich al hebben aangemeld krijgen na de herfstvakantie een formulier
mee naar huis met de betalingsgegevens.
Nationaal Schoolontbijt
Op woensdag 7 november zullen wij weer meedoen met het Nationale Schoolontbijt.
De kinderen eten deze ochtend in het maatjessysteem bij een leerkracht in de klas. Het
doel van dit ontbijt is ons bewust te maken van het feit dat een goed ontbijt belangrijk is
bij het leren en kunnen concentreren op school. De kinderen hoeven voor dit ontbijt niets
mee te nemen. We zien uit naar een goed en gezellig ontbijt met elkaar!

Leerlingenraad
Vandaag 18 oktober 2018 is de leerlingenraad voor het eerst bij elkaar gekomen. De
groepen 6, 7 en 8 hebben ieder twee leerlingen gekozen en vertegenwoordigen de klas.
Hieronder een greep uit de onderwerpen die we hebben besproken:
 Wetenschap en Techniek, een actiepunt vanuit de vorige leerlingenraad. Hier
doen we als school nog niet heel veel mee. Daarom is meester Mark zijn opleiding
Wetenschap en Techniek gestart en zullen we gedurende het schooljaar hier ook
experimenten mee gaan starten en materialen gaan aanschaffen.
 Groove.me, Hoe bevalt deze methode voor Engels? De leerlingenraad geeft aan
erg tevreden te zijn. Het zijn leuke lessen met muziek en je leert er veel van.
 Da Vinci, We maken werkstukken en werkbladen en vinden de onderwerpen heel
interessant. Je leert niet alleen over de Maori’s of Egypte, maar ook over het
leefgebied, welke dieren er leven enz. Soms maken we hier werkstukken over op
de Chromebook en soms ook in onze map.
Een mediawijze Schoonmaakavond
Om de school weer lekker op te frissen na de herfstvakantie organiseren we op
donderdagavond 8 november van 19.00 – 20.00 uur een schoonmaakavond. Vele
handen maken licht werk, dus als we met elkaar de schouders eronder zetten, dan is de
school in no time weer schoon. Het zou fijn zijn als er in elke
groep minimaal 2 ouders komen helpen.
In de week van 20 november is het de week van de
mediawijsheid. Het lijkt ons een goede gelegenheid om
alvast met elkaar in gesprek te gaan over dit thema. We gaan
op een ontspannen manier onder het genot van een hapje en
drankje na de schoonmaak op een laagdrempelige manier met
elkaar in gesprek met het Mediawijsheidsspel van 20.00
tot ca. 20.30 uur.
Heeft u zich nog niet opgegeven voor de schoonmaakavond, maar wilt u toch komen?
Geef het dan even door: info@pwadelier.pcpow.nl
Oproep: Snoeien bomen schoolplein
De bomen op het schoolplein beginnen een beetje uit de kluiten te wassen en moeten
nodig gesnoeid worden. Nu kunnen we daar natuurlijk een hovenier voor inhuren, maar
misschien is er wel een ouder die toevallig hovenier is of het leuk vindt om het snoeiwerk
te willen doen? Loop even binnen bij meester Anthony of stuur een mail naar
info@pwadelier.pcpow.nl als u iets voor ons kunt betekenen.
Kinderen gevraagd voor de PKN Kerstmusical 2018 in De Lier (groep 4 t/m 8)
Ook dit jaar hebben we als PKN De Lier zin om een mooie kerstmusical op te voeren.
Hiervoor zijn we natuurlijk op zoek naar kinderen van groep 4 t/m 8. Wie meldt zich aan?
We zijn op zoek naar kinderen die met enthousiasme en inzet hieraan mee willen doen.
Op kerstavond 24 december vieren we om 19.00 uur ons kinderkerstfeest in de
Vredekerk. Dit jaar hebben we gekozen voor de kerstmusical:
'De Kerstnar'.
Als de kerstnar hoort dat er een kindje is geboren, besluit hij op kraamvisite te gaan. Hij
neemt cadeautjes mee: een deken, een brood en een knuffel. Onderweg komt hij
huilende kinderen tegen. Ze hebben het koud. De kerstnar kan ze toch niet in de kou
laten staan? Hij geeft ze de deken. Verderop zijn er weer huilende kinderen, ze hebben
honger. Hij geeft ze het brood. Als er weer verderop kinderen zijn die niet te spelen
hebben, geeft hij ze de knuffel.

Maar nu heeft hij niets meer om aan de baby te geven. De drie koningen die hij
onderweg tegenkomt hebben grote cadeaus bij zich. Ook de herders en de os en de ezel
hebben cadeautjes voor de baby. Ze vinden het maar stom dat de kerstnar met lege
handen komt. De kerstnar schaamt zich. Hoe kan hij zo voor Maria en Jozef en de baby
verschijnen?
Heb je zin om met deze musical mee te doen en kun je op onderstaande datums in De
Rank komen oefenen?
Geef je dan snel op vóór zondag 28 oktober 20.00 uur.
We gaan ons best doen om voor iedereen een passende rol te vinden. Mocht je het
spannend vinden om een rol met tekst te krijgen, geef dat dan even aan.
Laat je vader of moeder mailen naar noordijk.281@caiway.nl (Anneke Noordam) of naar
moniek.lagerweij@gmail.com (Moniek Lagerweij).
Graag naam, leeftijd, groep en woonadres doorgeven (ivm bezorgen van de uitnodiging).
De volgende dagen en tijden zijn belangrijk voor in de agenda:
 Zondag 11 november van 10.00 uur tot 11.00 uur
 Zondag 18 november van 10.00 uur tot 11.00 uur
 Zondag 25 november van 10.00 uur tot 11.00 uur
 Zondag 9 december van 10.00 uur tot 11.00 uur
 Zondag 16 december van 10.00 uur tot 12.00 uur (Eerst in de rank van 10.0011.00 en daarna van 11.00-12.00 in de Vredekerk)
 Zondag 23 december van 10.00 uur tot 11.00 uur (Kan eventueel vervallen als
blijkt dat het allemaal goed gaat.)
 Maandagochtend 24 december van 9.30-11.30 generale repetitie
 Maandagavond 24 december uitvoering, 19.00, tijdstip aanwezigheid volgt.
Namens de Kindernevendienst Kerstcommissie van PKN De Lier,
Anneke, Janine, Ellen, Carel, Jantien, Marloes, Fieke, Annemarie, Moniek
PWA Mama’s United
Op woensdag avond 21 november organiseert
PWA Mama’s United een sfeervolle creaproeverij!
Je kunt na je aanmelding vooraf de 5 euro contant
betalen bij één van deze PWA-mama’s die je vindt
op de volgende pleinen:
 Janine/Monique/Anita kleuterplein
 Sandra (3/4-plein)
 Suzanne (5 t/m 8-plein)
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

