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Agenda: 
Maandag t/m 
vrijdag  

24 oktober t/m 
28 oktober 

Herfstvakantie 

Maandag t/m 
vrijdag 

31 oktober t/m 
4 november 

Projectweek Kunst en Media Techniek 

Vrijdag  4 november  14:00 – 14:30 Museum PWA inloopmoment  

Donderdag  10 november  Studiedag – kinderen vrij 

Maandag t/m 

donderdag 

14 november 

t/m 17 
november 

Kind-oudergesprekken 

 

Schoolnieuws:  
 

Beste ouders, 
 

De eerste 9 weken zijn alweer voorbij gevlogen. De woordenschat is uitgebreid in 
alle groepen, de eerste toetsen zijn ingevoerd en de groepen zijn weer op elkaar 
ingespeeld. Mooi om te zien dat er zoveel ouders zich hebben ingeschreven voor 

de kijklessen in de groepen. Daar is het om te doen, de ouderbetrokkenheid 
vergroten. Fijn voor u als ouder om te kunnen zien hoe dat nu gaat tijdens de 

lessen bij uw kind en fijn voor de leerkracht om het te kunnen laten zien zodat 
we over hetzelfde onderwijs praten. 
Met een weekje herfstvakantie voor de boeg sluiten we deze 1e periode van het 

jaar af en gaan we ons voorbereiden voor de drukke periode daarna. Direct na 
de herfstvakantie start de projectweek Kunst en Media Techniek. De resultaten 

van de projectweek mag u op vrijdag 4 november komen bewonderen van 
14:00-14:30 in de school. 
 

Mag ik u er nog aan herinneren dat de betaling van de TSO (overblijf) nog niet 
door iedere ouder is overgemaakt. We hebben nog zeker 60 kinderen waarvan er 

nog een 1e betaling openstaat. Wilt u deze aub z.s.m. overmaken via de link van 
schoolkassa. Dank u wel.  
 

Ik wens u een hele fijne vakantie met uw gezin. 
Met vriendelijke groet,  

René Martens  
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MR even voorstellen 
Dit zijn de leden van de MR van de PWA: 

 
Namens het team zijn dat Mela Gerse en Mascha 

Ellert. Namens de ouders zijn dat Mieke de Groot 
(moeder van Borre uit groep 6 en Moos uit groep 3) 
en Marije Salome (moeder van Anna uit groep 7 en 

Marit uit groep 5) 
 

U kunt ons bereiken op mr@pwaleiderdorp.org  
 

Nieuws van de OR 

Het nieuwe schooljaar is alweer 8 weken aan de gang en er is veel gebeurd in 
deze 8 weken. Zo zijn we al druk  bezig geweest met de eerste voorbereidingen 

van  diverse  activiteiten voor dit schooljaar. 

De eerste activiteiten van de OR zijn alweer achter de rug 

zoals het geslaagde schoolreisje  naar Blijdorp dat ondanks 
de regenbuien toch een hele  gezellig en leerzame dag was 

voor de kinderen. 

Ook is de Kinderboekenweek vorige week beëindigd en 

hebben de groepen allemaal leuke nieuwe boeken 

aangeschaft dankzij uw ouderbijdrage. 

Voor de rest wil ik iedereen een heel fijne schooljaar toewensen en wij gaan 
achter de schermen verder met de voorbereidingen  van de activiteiten dit 

schooljaar nog aan de orde komen zoals sinterklaasfeest, kerst en nog veel 

meer. 

Groeten namens de OR 

 
Kinderboekenweek Gigagroen groots succes! 

Projectweek Kunst en Media Techniek 
Na de herfstvakantie start het eerste projectweek van dit schooljaar Kunst en 

Media Techniek! De leerlingen krijgen deze week twee verschillende workshops 
waarin ze aan de slag gaan met het maken van kunst door gebruik te maken 

Media Techniek. Denk hierbij aan de 3D-pen, Gamedesign, Light Graffiti en nog 
veel meer! De resultaten van de kinderen kunt u komen bewonderen op vrijdag 
4 november van 14:00 – 14:30 in Museum PWA!  

 
 

mailto:mr@pwaleiderdorp.org
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Nieuws uit de groepen: 
 
Groepen 1/2: juf Evelien, juf Marieke, juf Renske en juf Wendy  

Afgelopen weken hebben we gewerkt aan het 
thema Gi-ga-groen van de 

Kinderboekenweek. We hebben uit de 
boeken de blaadjesdief, het begint met 

een zaadje en Anansi de spin gewerkt. 
Als echte blaadjesdieven zijn wij een 
herfstwandeling gaan maken in de 

houtkamp. Wat kan je veel vinden in 
de natuur en wat is het heerlijk om buiten 

te zijn.  
In de klas zijn wij opzoek gegaan naar spullen met de letter f. 
Misschien vinden jullie thuis ook nog spullen of woorden met 

de letter f?  
Na de vakantie gaan we aan de slag met het thema Kunst en 

Media Techniek. We wensen jullie een hele fijne 
herfstvakantie!  
 

Om te knutselen zijn wij opzoek naar pringles bussen en 
knutseldoosjes, spaart u met ons mee? 

 
Even voorstellen: Ik ben Maaike en vanaf deze week kom ik elke maandag 
stagelopen in groep 1/2A. Ik heb voor de PABO al een andere studie afgerond, 

maar het leek mij toch leuker om voor de klas te staan. 
In mijn vrije tijd sport ik graag (voetbal, tennis en hardlopen).  

Ik heb ontzettend veel zin om het komende halfjaar hier aan de slag te gaan! 
 
Groep 3: juf Freke en juf Stephanie 

In groep 3 zijn we bezig geweest met het thema van kern 3, 
namelijk 'Ziek zijn en weer beter worden'. We hebben geleerd 

over het lichaam en uit welke onderdelen het bestaat. Als je 
weer aan elkaar geplakt moet worden, weten wij waar welk 
lichaamsdeel hoort. De letters die we deze week geleerd 

hebben zijn de /oe/ /z/ en /ij/. Wij kennen nu al een hoop 
letters en kunnen al vele woorden en zelfs zinnen maken. En 

niet te vergeten, aan het einde van elke zin staat een punt!  
Inmiddels hebben we blok 2 van rekenen afgesloten en zijn we 
begonnen aan blok 3. We gaan leren rekenen tot en met 20! 

 
Met de egeltjes en spinnen hebben wij al de herfst in de school gehaald. Ook 

hebben we alvast lekker geboend! Fijne 

herfstvakantie!            
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Groep 4: juf Floor en juf Marloes 
Wat hebben we de afgelopen weken superhard gewerkt!! De kop is eraf en 

inmiddels zijn we aardig aan elkaar gewend. Dat betekent ook dat kinderen wat 
meer de grens op gaan zoeken en gaan aftasten wat ze wel en niet kunnen doen. 

Soms zorgt dat even voor een wat onrustige periode. Daar zit groep 4 nu ook in. 
Gelukkig doen we tussendoor even een spelletje en wat anders dan rekenen, taal 
en spelling. Zo hebben we de afgelopen weken allerlei leuke dingen gedaan 

omtrent de kinderboekenweek. De Vossenjacht als afsluiting was een groot 
succes! Dat geeft de kinderen ontspanning.  

 

Fijn dat we volgende week even bij kunnen komen tijdens de vakantie. Voor 
iedereen een hele fijne week!! 
 

Groep 5/7: meester Frank en juf Maud 
De Kinderboekenweek is weer gestart! We zijn druk 

bezig met het thema Gi-ga-groen! We hebben veel 
gelezen en voorgelezen aan groep 1, 2, 3 en 4.  
 

Groep 7 is klaar met de 
schooltuinen. Bas en Anja 

hebben de kinderen 
begeleid in de schooltuinen 
en zijn afgelopen vrijdag 

langs geweest om de 
schooltuin diploma's uit te reiken.   

In november start groep 7 met de 
weerbaarheidstraining. De ouders van groep 7 krijgen 

hierover nog een bericht met daarin meer informatie 
over de training.  
 

Groep 6: juf Mascha en juf Mela 
De afgelopen weken hebben we leuke dingen gedaan én hard gewerkt. We 

hebben meekijk-lessen gehad waarbij ouders in de klas meededen met de 
rekenles, de taalles of begrijpend lezen. Deze activiteit werkt twee kanten op: 
kinderen vinden het erg leuk als u een uurtje mee komt doen en u als ouder ziet 

en hoort eens hoe het er in de klas aan toe gaat. Vaak horen de kinderen dat u 
het best hard werken vindt op school. Dat vinden zij natuurlijk wel weer erg leuk. 

 
Daarnaast hebben we veel aandacht besteed aan de Kinderboekenweek. Zo 
hebben de ‘oudere‘ leerlingen voorgelezen bij de jongere leerlingen. Dat vinden 

de kinderen erg leuk. Het bevordert voorlezen en geeft nog meer contact tussen 
leerlingen van verschillende klassen. De kinderen hebben een mindmap gemaakt 

van een dierenboek wat ze gekozen hadden. We hebben 3 cadeau-boeken 
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mogen uitkiezen (dank je wel ouderraad, voor dit cadeau). De kinderen hebben 
hun eigen verhaal geschreven en de KBW hebben we afgesloten met een 

vossenjacht. 
 

Groep 8: juf Joke en juf Laura  
De eerste periode van groep 8 zit er alweer op! We zijn 

ondertussen goed aan elkaar gewend en weten wat we 

van elkaar mogen verwachten, zeker na alle fijne 

gesprekken die we met u en uw kind hebben mogen 

voeren. De kinderen weten nu ook wat er qua huiswerk 

verwacht wordt en pakken dit steeds beter aan. In de 

Kinderboekenweek hebben we nog iets meer gelezen en 

voorgelezen dan normaal. De juffen zijn echte 

boekenwurmen en proberen dat een beetje over te 

brengen op de klas. We zijn benieuwd of dat gaat 

lukken!  

Na de herfstvakantie beginnen we met een projectweek. Daarna gaan we met 

een carrièrebeurs aan de slag. De kinderen krijgen dan de opdracht om na te 

denken over een beroep dat ze interesseert en moeten dan alle informatie over 

dat beroep en de weg er naartoe verwerken in een presentatie, bijvoorbeeld in 

de vorm van een lapbook. Maar we gaan eerst genieten van de herfstvakantie! 

Taaltoppers 
Het nieuwe Taaltoppersjaar hebben we dit jaar feestelijk ingeluid met een 

voorstelling van Goochelaar Carlijn, drievoudig Nederlands kampioen 
kindergoochelaar. Samen met piraat Frank (niet onze meester Frank;) liet ze ons 
vol verbazing genieten van onder andere het zwevende tafeltje.  

 
De weken erna zijn de Taaltoppers van groep 5,6 en 7 aan de slag gegaan met 

het thema ‘als ik kon toveren’. Omdat het ook kinderboekenweek was hebben we 
met beide thema's ook aan boekpromotie gedaan met ‘De tovervinger’ van Roald 
Dahl. We hebben collages gemaakt en gepresenteerd en van de goochelaar een 

tovertruc geleerd. Helaas niet die van het zwevende tafeltje      . 
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Na de herfstvakantie zijn de Taaltoppers van groep 4 aan de beurt. 
 

 
Presenteren & 

Collages maken 

 

 

Wij feliciteren onze jarigen: 

 
 OKTOBER 
22 Joud - groep 1/2A 

24 Tessa - groep 8 
31 Belita - groep 5 

 
NOVEMBER 
5 Noah – groep 3 

8 Bartho – groep 8 
9 Rishyno – groep 8 

13 Habiba – groep 4 
14 Sara – groep 6 
14 Isis – groep 6 

16 Marwa – groep 6 
18 Zayn – groep 1/2A  

 

 
Ingekomen post: 
 
Ontdek de geheimen van het 

kinderziekenhuis 
Een val van het klimrek! Au! Een pijnlijke 

arm. Waarschijnlijk niet gebroken, maar 
toch voor de zekerheid naar het ziekenhuis 
voor een foto. Zo’n groot onbekend 

ziekenhuis en de verschillende 
onderzoeken vinden veel kinderen best 

spannend.  
 

Wij, bij Stichting Hospital Hero en het Willem-Alexander Kinderziekenhuis 
(WAKZ) snappen dat heel goed en doen er alles aan om kinderen op hun gemak 
te stellen. Deze middag laten we kinderen en ouders ervaren hoe we dat doen. 

Stap deze middag in de wereld van het kinderziekenhuis en ontdek alle 
‘geheimen’ van het kinderziekenhuis. 



 

 7 

 
- Ga met de Hospital Hero app op een ware ontdekkingsreis. Ga op zoek naar 

alle verstopte dierenvriendjes van museum Naturalis en kom alles te weten over 
het kinderziekenhuis en je nieuwe dierenvriendjes. 

- Maak kennis met ‘Buzzy’ de bij of zet een VR bril op en ervaar zelf de kracht 
van afleiding 
- Ontdek wat helpend taalgebruik is en hoe je door niet aan een roze olifant te 

denken, toch écht aan die roze olifant denkt. 
- Stiekem, zelf altijd al een dokter willen zijn? Maak je knuffel beter bij de 

berenambulance (vergeet je knuffel dus niet mee te nemen!) 
 
Wil je als ouder graag weten wat je kunt doen om angst en stress bij je kind te 

beperken? Maak dan een praatje met één van onze kinderpsychologen en leer 
hoe je met positief taalgebruik bij bijvoorbeeld een vaccinatie of bloedafname je 

zelf je kind kunt helpen ontspannen. 
 
Er zijn leuke en leerzame activiteiten voor kinderen tussen de 4 en1 0 jaar. Ook 

voor grote mensen (ouders/verzorgers) is er van alles te ontdekken! 
 

Locatie: Bibliotheek, Nieuwstraat 4 Leiden 
Datum: zaterdag 5 november 
Tijd: 12.00 -16.00 uur 

Entree: gratis, vrije inloop: ‘Ontdek de geheimen van het ziekenhuis’ is een 
initiatief van Stichting Hospital Hero i.s.m het LUMC/Willem-Alexander 

Kinderziekenhuis, Kinderfonds Franniez, de Berenambulance van IFMSA, 
Naturalis en Stichting Kind & Ziekenhuis 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
De training start woensdag 2 

november van 14.00 tot 15.00. 


