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13 maart
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projectweken: Geschiedenis
4 april
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Afsluiting projectweken

Op woensdag 13 maart is de open ochtend bij ons op school.
Alle ouders met kinderen die nog niet zijn ingeschreven op een basisschool worden
van harte uitgenodigd om eens kennis te komen maken bij ons op school. U krijgt
een rondleiding door school en alle vragen die u wilt stellen kunt u stellen.
Kent u iemand die een kind heeft dat nog geen 4 jaar is? Geef het door dat 13 maart
de open ochtend bij ons is!
Van 9:00-12:00 uur bent u van harte welkom.

En als u uw kind inschrijft heeft het een prachtig vooruitzicht op een nieuw schoolgebouw!
Op de open ochtend kunt u een indruk van het nieuwe gebouw krijgen (poster).
U bent ook van harte welkom op de open ochtend. U kunt een deel van een les van
uw zoon/ dochter meemaken.
Graag tot ziens.
Beste lezer,
De lay-out van deze UDSG is anders dan u gewend bent. Helaas is onze hoofdredacteur en
vormgever uitgevallen. Nicole heeft tijdens haar laatste ski afdaling haar rechter pols gebroken. Dat was een pijnlijke afsluiting van haar vakantie. Typen is nu onmogelijk. We wensen
Nicole veel sterkte en spoedig herstel toe.
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Desondanks is dit toch weer een informatieve nieuwsbrief over activiteiten die gepland voor de komende periode en
een terugblik op de activiteiten die hebben plaats gevonden. Ik wens u veel lees plezier.
Hartelijke groeten,
Nelly Roek-Bösecke
Directeur

Ouderraadpleging schooltijden
Voor de voorjaarsvakantie heeft u de vragenlijst over de schooltijden op de PWA van de MR ontvangen.
Hartelijk dank voor het reageren op deze vragenlijst. Veel ouder(s),verzorger(s) hebben hun betrokkenheid getoond.
Vanmiddag is er een brief per mail verstuurd met de uitslag van de ouderraadpleging. In de brief wordt een toelichting
gegeven over het rooster in de praktijk. Op het vragenformulier had u de mogelijkheid om een opmerking of een vraag
te zetten. In de brief wordt ook hier een antwoord op gegeven.
Wanneer u geen brief heeft ontvangen, wilt dit per mail doorgeven via pwa@spectrum-spco.nl. Ik zorg dat u de brief
als nog ontvangt.

Geef een boek cadeau
In de vorige UDSG vroegen wij u onze actie: ”Geef een boek cadeau” te ondersteunen.
De actie is geslaagd. Hartelijk dank voor uw bijdrage!
Wij hebben 9 leerlingen het boek :”Kruistocht in spijkerbroek” cadeau gegeven. We wensen hen veel leesplezier.

Cultuuronderwijs

Zoals al eerder vermeld, hebben we
als cultuurcoördinatoren van de PWA
vorig jaar een nieuw cultuurplan opgesteld.
Eén van de speerpunten van dat plan
is dat we het muziekonderwijs een
structurele en belangrijke rol willen
geven in ons onderwijs.
Meer en meer laat wetenschappelijk
onderzoek zien dat muziek een enorme positieve invloed kan spelen op
een evenwichtige ontwikkeling van de
hersenen, de emotionele ontwikkeling
en op de sociale vaardigheden.

Super enthousiast is het hele team
aan de slag gegaan met het kiezen van
een nieuwe muziekmethode en het
volgen van trainingen om de lessen uit
In juni kregen we het bericht dat onze de gekozen methode zo goed mogelijk
te kunnen geven.
plannen voor het muziekonderwijs
waren goedgekeurd en kregen we de We hebben een samenwerkingsoversubsidie muziekimpuls om onze plan- eenkomst gesloten met “Het muzieknen te kunnen bekostigen.

pand” in Berkel en Rodenrijs.
Zij trainen en ondersteunen ons als
leerkrachten bij het geven van muziekles en zullen ook de kinderen op
school extra muziekworkshops en
lessen geven.
Voor de voorjaarsvakantie hebben alle
kinderen van groep 5 een aantal workshops muziekinstrumentoriëntatie
gehad.
Meester Rick van het Muziekpand
kwam op maandag steeds met verschillende instrumenten op school om
de kinderen (in kleine groepen) te
laten horen en te laten uitproberen
wat je allemaal met die instrumenten
kunt doen. De laatste les vormden de
kinderen zelfs een echte band.

Uit De School Geklapt

De reacties van de leerkrachten en de
kinderen waren heel enthousiast:

“Ik vond het een super leuke meester
en ik vond de keyboard het leukst.”
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muziekonderwijs, kunt u terecht bij
meester Hugo of juf Jacqueline.

“Ik leerde heel veel. Nu wil ik op gitaar- We zijn een weg ingeslagen waar we als
les. Ik vond het heel leuk!”
school heel enthousiast over zijn en we
hopen dat we nog heel veel enthousi“Ik vond de muziekles leuk omdat we
aste muziekverhalen en muziekstukken
ook piano leerden spelen.”
met u kunnen delen in de toekomst.
“Ik vond het superleuk omdat hij ons
Als u vragen heeft, of op de één of ansuper veel geleerd heeft.”
dere manier betrokken wil zijn bij ons
“Drummen vond ik het leukst.”

Talentenpool met schat aan kennis start op de PWA

Talent, een passie of veel kennis van
een onderwerp. Iedereen heeft het.
Door je werk, je hobby of gewoon omdat je ergens goed in bent. Hoe dan
ook, het barst van het talent binnen de
PWA! Honderden (groot) ouders, verzorgers broers en zussen bezitten een
schat aan kennis en kunde. En met
deze schat kunnen we het nog leuker
maken op de PWA. Daarom starten we
met een talentenpool.

Bijvoorbeeld; als de foto’s van de
schoolreis worden gedeeld blijkt de
moeder van Sam een getalenteerd
fotograaf. Niet gek als je weet dat het
al meer dan 20 jaar haar hobby is. De
opa van Amir komt in de klas vertellen
over zijn avonturen als kapitein op de
grote vaart. Toevallig had de juf gehoord dat Opa ‘op een boot vaart’ en

dat was een mooie invulling bij de themaweek water. Voor een communicatievraagstuk kan een projectgroep van
school een expert gebruiken om eens
met een professionele blik naar een
plan of probleem te kijken. De vader
van Anna is die professional en wil best
een paar uurtjes meedenken. Door te
weten welke talenten er zijn kunnen
we deze ook inzetten. Uiteraard als
deze talenten dat zelf ook willen. Zonder verplichtingen, al doende leren en
ervaren we hoe we de talentenpool
met elkaar kunnen inzetten. Dan kan
eenmalig door bijvoorbeeld een keer
een proefles te geven of op professioneel vlak mee te denken. Maar misschien zijn er ook ouders die het leuk
vinden om na schooltijd workshops
aan te bieden. Of talenten die 1 of
meerdere keren per jaar een klus dag
willen houden (binnen of buiten de

school). Niet voor regulier, maar aanvullend werk. Een moestuintje aanleggen, een speeltoestel bouwen of een
nieuwe huishoek in een kleuterlokaal.

De eerste stap van de talentenpool is
met elkaar te inventariseren welke
talenten er allemaal zijn en hoe we
deze willen gebruiken. Daarom staan
initiatiefnemers van deze talentenpool
tijdens de projectavond op donderdagavond 4 april in de aula om de talentenpool te vullen. Denk alvast na wat
je als talent zou willen inbrengen voor
de school!
Hartelijk groet,
Initiatiefnemer Talentenpool,
Jacco Zanstra
(vader van Nore en Stella)

De Middeleeuwen
Vandaag hebben de leerlingen uit groep 1-2 vandaag Kasteel Loevensein
bezocht. Zij waanden zich als ridders en jonkvrouwen in een heus kasteel
in de middeleeuwen. De komende weken werken zij over de middeleeuwen tijdens het geschiedenisproject.
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Projectweek Geschiedenis

Op maandag 18 maart om 8.45 begint
voor alle groepen de projectweek met
een leuke opening op het plein.

samenwerken met Kunstbreak uit Berkel en Rodenrijs. Na een aantal inspirerende ontmoetingen hebben zij voor
elke groep een kunstles ontwikkeld die
zij ook zelf komen geven in alle groepen.

Ook alle ouders/verzorgers willen we
van harte uitnodigen bij deze opening.
We verklappen nog niks, maar de voorbereidingen zijn in volle gang.
Wij hebben er allemaal heel veel zin
in!
Als we naar binnen gaan, begint elke
groep zijn eigen reis in de tijd. De
En natuurlijk kunt u op onze presentaschool zal bruisen van activiteit, onttieavond op donderdag 4 april al het
U kunt het inleveren in het krat in
dekken, ervaren, ontwerpen en creati- werk van de kinderen bewonderen en
de hal of bij de leerkracht.
viteit.
zelf ook een reis door de tijd maken.
Tussen 18.30 en 20.00 uur bent u van Hartelijk dank!
Alle groepen krijgen een leuke gastles
harte welkom!
of gaan naar een museum.
De kleuters beginnen de projectweek
al op donderdag 7 maart met een bezoek aan Kasteel Loevestein.
We zijn ook heel blij dat we kunnen

Voor de projectweek sparen we
nog: witte lakens, doppen, eierdozen, lege en schoongemaakte aluminium nespressocups en lapjes.

Avondvierdaagse
Avond4daagse wordt dit jaar gelopen
van
dinsdag 25 t/m vrijdag 28 juni
Oorspronkelijk was dit een week eer-

der, maar vanwege het verzetten van www.avond4daagseeen ander evenement in Berkel moest berkelenrodenrijs.nl/
de organisatie van de AvondvierdaagLeerlingen kunnen via school inschrijse ook alles omgooien.
ven, in een volgende UDSG komt meer
Meer informatie vindt u op: https://
info.

PWA-dag 2019
Natuurlijk ook dit jaar een PWA-dag!
Een mooie traditie om in ere te houden en dat doen we op vrijdag 12 april
aanstaande.
Het is zo vroeg in het jaar vanwege
Pasen.

iedereen met een volle buik weer naar die pannenkoeken willen bakken voor
huis.
het vullen van de buiken. Kortom, genoeg te doen! Mogen we hiervoor op u
Voor dit evenement zijn er veel helrekenen? Binnenkort kunt u zich aanpende handen nodig. Om u een idee te
melden via de leerkracht
geven. We hebben bij de kleutergroepen en groep 3 behoefte aan ouders
We hopen dat het leuk en gezellig
De PWA-dag start op de gewone
die een groep kinderen willen begelei- wordt met elkaar!
school tijd. De leerlingen verzamelen in den. Bij alle groepen zijn ouders nodig
het eigen klaslokaal.
om het spel in goede banen te leiden.
Om 14.15 uur is het afgelopen en gaat Daarnaast zijn we op zoek naar ouders De PWA-commissie,
De volgende UDSG verschijnt donderdag 28 maart
Kopij inleveren: uiterlijk woensdag 27 maart voor 12:00u via udsg-pwa@spectrum-spco.nl
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Kwadraad start met KIES (kinderen in echtscheidingssituaties)
Wat is KIES:
De spel- en praatgroep KIES helpt kinderen van wie de ouders gaan scheiden of zijn gescheiden. Veel kinderen begrijpen
niet waarom hun ouders gaan scheiden. Ze denken bijvoorbeeld dat het hun schuld is of denken dat ze jullie weer gelukkig kunnen maken. In de groep vinden de kinderen herkenning bij elkaar.
Jullie scheiding beter leren begrijpen
Tijdens de spel- en praatgroep leren je kinderen jullie scheiding beter te begrijpen. Ze verwoorden wat de scheiding voor
hen betekent en leren hun vragen en angsten te uiten. Door te communiceren met ‘ik-boodschappen’ kunnen ze gemakkelijker omgaan met conflicten. Zo ontstaat een gedragsverandering: je kinderen krijgen een positiever zelfbeeld en meer
zelfvertrouwen.
Onderwerpen die samenhangen met een scheiding
De spel- en praatgroep wordt geleid door gecertificeerde KIES-coaches (KIES = Kinderen in Echtscheidings Situatie). Ze
behandelen onderwerpen die samenhangen met een scheiding, zoals:
•
familie
•
emoties
•
verstoorde communicatie
•
concentratie en leren
•
gedrag
•
veranderingen
•
omgangsregeling
•
nieuwe partners
•
gewijzigde invloed van beide ouders
Voor wie is deze groep?
Deze training is voor kinderen van groep 3 tot en met 8 van de basisschool. Beide ouders moeten toestemming geven via
een toestemmingsformulier. Neem contact op met ons als dit niet mogelijk is.
Praktische informatie
De spel- en praatgroep vindt plaats in Lansingerland
Locatie : De Stander, Wilhelminastraat 1, 2661 ET Bergschenhoek
Kosten: geen.
Start training / trainingsdata
Ouderbijeenkomst op maandag 4 maart van 19:30 uur tot 21:00 uur in de Stander
Start 1e bijeenkomst op donderdag 7 maart van 15:45 uur tot 16:45 uur.
2e bijeenkomst 14 maart

‘’

“

3e bijeenkomst 21 maart
4e bijeenkomst 28 maart
5e bijeenkomst 4 april
6e bijeenkomst 11 april
7e bijeenkomst 18 april, de ouderbijeenkomst vind ook op deze dag plaats om 19:30 tot 21:00 uur wederom in de Stander.
Aanmelding
Aanmelden kunt u via het volgende telefoonnummer of via de website van Kwadraad: 088-900 4000 / www.kwadraad.nl
(Lansingerland)U kunt vragen naar de volgende collega’s: Charlotte Vermerris, Joyce van Dijk en Priscilla Penders – Kievit.
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De volgende UDSG verschijnt donderdag 28 maart
Kopij inleveren: uiterlijk woensdag 27 maart voor 12:00u via udsg-pwa@spectrum-spco.nl
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