
 

 

 
 

 

  
Beste ouders, in deze ‘Week’ vragen we uw aandacht voor 

Talent gezocht 
Bent of kent u een enthousiaste vader, moeder, opa, oma, tante, oom, buurman, trainer met een talent?  
Is breien, timmeren, dammen, schaken, dichten, een instrument spelen, schilderen, toneelspelen, verhalen 
vertellen, fietsbanden plakken echt uw ding en wilt u dat talent delen met ónze jonge talenten in de dop? 

Dan zijn we op zoek naar u! 
 

Op woensdag 2 november organiseren we in de 
groepen 1 t/m 4 een talent-uur. Tussen 11.00 uur en 
12.00 uur laat u een groepje kinderen kennis maken 
met uw talent. Hoe groot de groepjes zijn? 
Hoe meer enthousiaste vaders/moeders/opa’s enz. 
er zijn, hoe kleiner de groepjes worden.  
 

Op woensdag 9 november zijn de groepen 5 t/m 8 
aan de beurt. Ook zij gaan van 11.00 uur tot 12.00 uur in groepjes aan de slag. 
Natuurlijk kunt u zich aanmelden in een van de groepen 1 t/m 4 én in een van de groepen 5 t/m 8. 
Meldt u zich aan bij de leerkracht van de groep(en) waar u mee aan de slag wilt gaan? 
We zijn heel erg benieuwd. Alvast hartelijk dank! 
 

…of koken, of bloemschikken, of basketballen, of zingen… 
 

Ze komen er aan! 
Voor de 74e keer gaat op de laatste woensdag van september de Kinderpostzegelactie van start.  
De Kinderpostzegels-met-toeslag bestaan al sinds 1924, maar 
vanaf 1949 gaan kinderen langs de deuren om de postzegels 
te verkopen. 
Het assortiment is inmiddels veel groter dan alleen 
postzegels. Ook kaarten, blikjes pleisters, theedoosjes, tassen 
en bloembollen zijn inmiddels te koop. 
De sales-talenten uit de groepen 7 en 8 gaan op 
woensdagmiddag 28 september uit school aan de slag om samen van de Kinderpostzegelactie een groot 
succes te maken. 
 

Groene start 
Op maandag 3 oktober begint op de PWA de Kinderboekenweek. Het thema 
dit jaar? Gi-ga-groen! Die dag mogen alle kinderen in het groen gekleed op 
school komen.  
Een groene sjaal, hoed, muts, sjerp of groene sokken mogen natuurlijk ook!  
 

Als het mooi weer is gaan we naar buiten om te lezen! De leerkrachten van 
de groepen 1 t/m 4 doen binnenkort een oproep: iedereen die op die ochtend 
voor wil komen lezen, mag zich aanmelden!  
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De JMR doet het weer 
Alle groepen 5 t/m 8 hebben in de afgelopen weken een nieuwe vertegenwoordiger gekozen in de Junior 
Medezeggenschapsraad, de JMR. Met meester Jeffrey als voorzitter hebben de twee raden deze week 
voor het eerst vergaderd. We wensen ook déze raden heel veel succes toe! 
 

Meer dan een week… 
Ieder jaar besteden we aandacht aan de week tegen pesten.  

En dat doen we natuurlijk ook dit jaar. En net als ieder 
jaar maken we er ook dit jaar weer een opmerking bij.  
We maken in de groepen zulke afspraken met elkaar, 
dat we op een goede respectvolle manier met elkaar 
omgaan.  
En dat we – als dat eens niet lukt – ook precies weten 
wat we moeten doen en hoe we de school een veilige 
en fijne plek kunnen laten zijn voor iedereen.  

Niet één week, maar het hele jaar! 
 

Gefeliciteerd!  
In deze week feliciteren we op 24 september Liam (gr.8a) en Jaxon (gr.5a); op 25 september Feyza 
(gr.4a); op 26 september Mystique (gr.6a), Elsa (gr.5b), Nilüfer (gr.3a) en juf Carin; op 28 september Fleur 
(gr.8a), Vigo (gr.1/2f) en Jesse (gr.1/2d) en op 30 september Lev (gr.3a), Laksh (gr.4a) en Kevin (gr.1/2d). 
 

We wensen iedereen een heel fijn weekend! 
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…of Deens leren, of mandala’s tekenen, of haken, of puzzelen…. 

 
 


