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Herfstvakantie
Fietsles plein, fiets mee groep 4
Bezoek Mec groep 1/2a
Fietsles plein, fiets mee groep 4
Fietsles plein, fiets mee groep 4
Jubileumviering 5 jaar Brede school West,
kinderen mogen verkleed komen.
Bezoek Mec groep 1/2b
Studiedag; Alle kinderen vrij

Schoolnieuws:
Beste ouders,
We staan vlak voor de herfstvakantie en daarmee zijn de eerste 7 schoolweken
voorbij gevlogen. De groepen zijn alweer gewend aan
elkaar en leerkrachten zitten weer in de flow om ons onderwijs passend te
maken voor iedere leerling. Voor mij zijn de afgelopen 7 weken zeer prettig
geweest
om in dit team, op deze school, met u als ouders te kunnen samenwerken. Dank
u wel daarvoor. Mocht u behoefte hebben aan een persoonlijke kennismaking of
gewoon
"samen even koffie drinken" dan staat de deur voor u open!
Aansluitend wil ik u het volgende mededelen.
U zult wellicht in de landelijke media hebben gehoord dat op woensdag 6
november een mogelijke stakingsdag in het primair onderwijs is gepland.
De minister en de vakbonden zijn er nog niet helemaal uit of er nu meer geld
naar het primair onderwijs gaat. Ik zie en merk dat dit geld absoluut ten goede
kan komen aan onze kinderen.
Het primair onderwijs heeft een financiële impuls nodig en daar hebben vooral
de kinderen voordeel van.
Daarom staan wij als PWA team er ook nog achter om deze dag te gaan staken
als de besprekingen geen resultaat opleveren. Dus kort gezegd, als de
stakingsdag doorgaat dan zal de school die woensdag 6 november gesloten zijn.
Wij verzoeken u dan om uw kind thuis op te vangen. De kinderen die normaal
gesproken op de woensdag naar de BSO gaan zijn daar op deze dag ook in de
ochtend welkom. Geeft u dit dan wel zelf van tevoren aan bij Floreo-kids. Ik hoop
op uw begrip en laten we wensen dat het niet nodig gaat zijn. Ik hou u via social
schools op de hoogte van de laatste nieuwsfeiten.
met vriendelijke groet,
René Martens
directeur Prins Willem-Alexanderschool
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Talentmoment
We hebben alweer 1 ronde Talentmoment erop zitten met leerzame
ontdekmomenten.
In groep 1/2b was het vingerverven een groot succes. Al was het voor sommige
kinderen wel even gek: ‘van de juf moesten we onze handen vies maken!’. Alle
kinderen hebben een prachtige herfstboom gemaakt.
Leerlingen uit gr 4/5/6 hebben deelgenomen aan de dramalessen. We hebben
allerlei emoties uitgebeeld: hoe zie je je eruit als je boos bent, verdrietig,
verliefd, verlegen etc. Ook speelden we het ‘aanbelspel’: je belt aan, degene die
de deur open doet, weet niet wat de situatie is. Deze kan zijn ‘komt Jan buiten
spelen? Mogen wij onze bal uit uw tuin halen?’ En dan wordt de situatie verder
uitgespeeld. Als leerkracht is dit ook erg leuk om te doen. Een pluspunt vind ik
ook om samen te werken met leerlingen uit verschillende groepen.
Bericht van de Medezeggenschapsraad
Beste ouders,
Binnen de PWA bestaat er een Medezeggenschapsraad (MR). Ouders en
leerkrachten mogen via deze raad over belangrijke zaken op school meepraten.
In de MR zitten twee gekozen ouders en twee gekozen leerkrachten. De MR
bespreekt zaken die zijn ingebracht door ouders, mag het schoolbestuur
adviseren en heeft op sommige onderwerpen instemmingsrecht.
Omdat de PWA, onderdeel is van de Stichting OBSG Leiderdorp is er ook
een GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad), deze richt zich op alle
scholen van de OBSG.
Als MR kunnen we natuurlijk niet zonder input. Daarom nodigen we u van harte
uit vragen te stellen of onderwerpen aan te dragen. Dit kan schriftelijk via de
mail (mr@pwaleiderdorp.org) of persoonlijk bij een van ons.
In de MR zitten:
·
Mela Gerse (groep 6)
·
Mascha Ellert (intern begeleider en leerkracht groep 6)
·
Mieke Bruins (moeder van Teun groep 6, Borre groep 3 en Moos)
·
Roel Beijer (vader van Kai, Fenna groep 8, Jaro groep 5)

Nieuws uit de groepen
Groepen 1/2: juf Marieke, juf Eveline, juf Lieke en juf Wendy
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De afgelopen weken hebben we weer veel beleefd. We hebben gewerkt over de
herfst, 3 oktober gevierd en het was Kinderboekenweek.
Samen hebben we geleerd wat er allemaal te beleven is in de herfst. Aan het
eind van het project vond zelfs Pompom de herfst leuk!
Natuurlijk hebben we ook 3 oktober gevierd in de klassen. We hebben hutspot
geknutseld en geluisterd naar het verhaal over Leids ontzet. En natuurlijk hebben
we 2 oktober heerlijke hutspot gegeten. Bedankt alle ouder, opa's en oma's voor
het koken!
Het thema van de Kinderboekenweek was dit jaar 'op reis'. We hebben ontdekt
dat je kan reizen met auto's, bussen, fietsen, raketten en nog veel meer. Van de
Kler en de bibliotheek hadden we prentenboeken te leen, daar hebben we veel
uit gelezen. Lezen jullie in de vakantie lekker
verder?
Na de vakantie beginnen we met het thema
muziek. Speelt u, een opa, tante, ... Een
instrument? Dan bent u van harte welkom om dit in
de klas te laten horen. Met de juf kunt u een tijd
afspreken.
Groep 3: juf Floor en juf Stephanie
De kinderen hebben de afgelopen weken hard gewerkt. Vakantie hebben ze
zeker verdiend. Lekker uitrusten en spelen.
Na de vakantie gaan we ook starten met de verrassingskringen. Elk kind krijgt 2
weken van tevoren een mapje mee naar huis. Hierin staat precies beschreven
wat de bedoeling is. Op de dag van de verrassingskring graag het mapje weer
mee naar school nemen, dan kan het met de volgende mee naar huis.
We hebben enthousiast gewerkt aan het thema van de
Kinderboekenweek. Wat heb je nodig om op reis te
gaan? Met welke voertuigen kan je op reis en op welke
ondergrond komt het voertuig het beste vooruit? Een
trein rijdt op een rails en een slee door de sneeuw. Dat
was leuk om te ontdekken en kleuren. We hebben
genoten van de extra verhaaltjes die de juf voorlas uit
de lievelingsboeken van de kinderen.
Groep 4: juf Ankie en juf Renske
De kinderen raken steeds meer gewend aan het leren en werken in groep 4, heel
knap, want dat was wel even wennen met zoveel nieuwe vakken. En natuurlijk
gaat oefenen en leren nog beter met allerlei spelvormen. Ook het omgaan met
elkaar, het elkaar uit laten praten bijvoorbeeld met behulp van de Talking stick,
net als in het verhaal over de indianen.
De Kinderboekenweek was leuk en spannend, wie zou de voorleeskaart in zijn
laatje hebben? En wie kan iets enthousiast vertellen over zijn lievelingsboek,
zodat we dat boek ook graag willen lezen? En we zijn ook op reis geweest met de
voorleesbus, kijk maar op de foto’s in de groep.
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Na de vakantie op maandag 28 okt., vrijdag 1
november en maandag 4 november hebben de
kinderen fietsles op het plein. Alle kinderen
moeten op die dag met hun fiets op school
komen. Voor al deze dagen zoeken we nog
hulpouders, heel graag opgeven op de lijst bij
de klassendeur.

Groep 5: juf Marloes en juf Hanneke
De Kinderboekenweek is weer voorbij. We hebben natuurlijk
extra veel gelezen en voorgelezen in groep 5! We hebben
gesmuld van het boek “De Heksen” van Roald Dahl.
Verder is het best hard werken in groep 5! Met taal zijn we de
laatste tijd bezig geweest met het leren van; bijvoeglijk
naamwoorden, zelfstandig naamwoorden, voorzetsels. Best
lastig hoor😊
Wat we merken is dat veel kinderen moeite hebben met
klokkijken in groep 5. Dit oefenen we veel in de klas maar het is
ook zeker raadzaam om dit regelmatig thuis te oefenen, omdat
binnenkort ook de digitale tijden aangeleerd gaan worden. Met name 5 voor/over
heel/half, 10 voor/over heel/half is lastig voor veel kinderen. Ook het oefenen
van de tafels is zeer belangrijk, omdat de tafels steeds meer aan bod komen in
de rekenlessen.

Groep 6: juf Mela en juf Mascha
De afgelopen twee weken hebben we heerlijk gewerkt met het thema
Kinderboekenweek. Iedere ochtend en middag begon de juf met voorlezen. Wat
een fijne start van de dag. Binnen enkele seconden waren de kinderen
geconcentreerd aan het luisteren naar de verhalen uit het boek ‘Pech onderweg’.
Ook hebben we gewerkt met ‘leeskilometers’. De leerlingen noteerden het aantal
bladzijden dat ze lazen, deze zetten ze om in kilometers. De gelezen kilometers
mochten ze, per tafelgroepje, reizen op de wereldkaart.
Het grootste succes was de ‘leestoeter’. Iedere dag had één leerling deze toeter
in zijn/haar la. De leerling mocht 2/3x per dag op de toeter toeteren. Dan lieten
we alles los en gingen met de hele klas, inclusief de juf, 10 minuten lezen.
Geweldig 😊
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Groep 7: meester Frank
1. We hebben allemaal ons tuin diploma gehaald!

2. We zijn met groep 7 & 8 naar Minikoraal geweest waar we liederen hebben
gezongen.

3. We hebben keihard op de schooltuinen gewerkt en geoogst.
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Groep 8: juf Joke
We hebben een gezellige periode achter de rug met de viering van Leidens
Ontzet en de Kinderboekenweek. Op 1 oktober hebben we luidkeels gezongen bij
de Minikoraal en op 2 oktober genoten van hutspot. Dank aan alle ouders voor
hun bijdrage hieraan! De afgelopen twee weken werd in het kader van
Kinderboekenweek de les regelmatig onderbroken door de Voorleestoeter, het
spannende en zeker ook grappige boek "Alaska" van Anna Woltz was snel uit.
Langzamerhand raakt iedereen ook gewend aan het ritme van het huiswerk
maken, ook de eerste leertoetsen zijn achter de rug.
Bij de talentmomenten hebben we aan Stop Motion filmpjes gewerkt. Hiervoor
was veel overleg, geduld en creativiteit nodig. De filmpjes zijn gaaf geworden!

Wij feliciteren onze jarigen:
OKTOBER
21 Beheshta Saidi 6
21 Madina Saidi 6
21 Marwa Saidi 6
21 Zaki Saidi 6
23 Younes Abdalnaser 3
24 Tessa Louwrier 5
24 Dylan Woelkens 8
28 Bloem Regeer 8
31 Belita Snelderwaard 1/2B
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NOVEMBER
8 Bartho Snelderwaard 5
9 Rishyno Mielton 5
13 Habiba Elkady 1/2A
14 Sara Molegraaf 3
14 Isis Weeda 3
16 Marwa Jafjaf 3
21 Fenna Beijer 8
Ingekomen post

Ook dit schooljaar kunnen alle basisschoolleerlingen weer volop kennismaken
met het mooie en gevarieerde sportaanbod in Leiderdorp e.o. In samenwerking
met lokale sportaanbieders en de schoolsportcommissie Leiden is een aanbod
samengesteld dat de kans biedt om voor een klein prijsje (en soms ook gratis)
een sport te beleven.
Op sportleiderdorp.nl is het complete aanbod terug te vinden in de rubriek
sportkennismaking vanaf 2 jaar. Op het programma staat o.a.
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Wedstrijdzwemmen & waterpolo
Volleybal
Diverse schaatssporten
Dans
Basketball
Taekwondo & Hapkido
Paardrijden
Judo
Kanovaren

Aanmelden kan snel en eenvoudig online.
Wilt u meer weten over het sportkennismakingsaanbod neem dan contact op
met de Vitaliteitscoaches van Incluzio Leiderdorp.
Met sportieve groet,
Joyce Thissen & Giulietta Zanda • Vitaliteitscoaches (ma, di, woe, do)
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