
 

 

 
 

 

  

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

Op maandag 3 oktober hebben we buiten (voor)lezend de Kinderboekenweek geopend. 
Vanaf dat moment is er in de school nóg meer aandacht voor lezen en voor 

boekpromotie en wordt er gewerkt rond het thema van 
de Kinderboekenweek: ‘gi-ga-groen’. Onderbouw- 

en bovenbouwgroepen worden aan elkaar 
gekoppeld om samen een werkstuk te maken en… we 

krijgen bezoek van kinderboekenschrijvers!  
In de afgelopen week kreeg een aantal groepen op beide 
locaties bezoek van Lydia Rood en in de komende week 
krijgen de andere groepen op beide locaties bezoek van 

Isabel van Duyne. Hoe bedenk je nou zo’n verhaal?  
Hoe schrijf je een boek?  

De kinderen krijgen antwoord op al hun vragen. 
 

Sluiten we de Kinderboekenweek ook af? 
Ja hoor! Op woensdag 19 oktober (en dus niet op 12 oktober zoals in de agenda staat) organiseren we 

weer een kinderboekenmarkt waar alle kinderen hun uitgelezen boeken kunnen verkopen. 
Op donderdag 20 oktober is iedereen welkom op de afsluitavond van de Kinderboekenweek. 

Alle informatie over bijvoorbeeld de tijden krijgt u in de komende week. 
 

Typen start (toch?) 
Binnenkort start op locaties Goudmos en Donge de typecursus voor de groepen 7 en 8.  

Onder het motto ‘Het toetsenbord de baas’ leren de kinderen aan de hand van het 
programma Typeworld tienvingerblindtypen.  
Het is wel zo dat de cursus alleen kan starten als er voldoende ouders zijn die de 
kinderen kunnen begeleiden. Heeft u dus op woensdag van 12.30 uur tot 13.45 uur 
gelegenheid om de kinderen bij te staan en te motiveren? Meldt u dan aan bij een 

van de leerkrachten van de groepen 7 of 8. Een mail naar directie@obspwa.nl kan 
ook. En dat mag ook als uw kind nog niét in groep 7 of 8 zit! 
 

Schoolkassa werkt! 
In de afgelopen weken heeft u via Parro een link gekregen om de vrijwillige ouderbijdrage te betalen. Het 
gemak van het betalen via de (Mollie)-link werkt blijkbaar goed. Er zijn al heel wat betalingen 
binnen. Dat is fijn, want zo kan de ouderraad ook dit schooljaar een succes maken van 
bijvoorbeeld Sinterklaas, Kerst, Pasen en het afscheid van groep 8. 
U heeft nog geen link ontvangen? Neem dan contact op met administratie@obspwa.nl.  
Voor andere vragen over de vrijwillige ouderbijdrage kunt u per mail terecht bij 
penningmeesterouderraad@obspwa.nl.  
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Imani ontbijt met burgemeester 
Namens onze school zit Imani uit groep 8a in de Kindergemeenteraad.  

Deze raad praat over onderwerpen die belangrijk zijn 
voor kinderen. Een van die onderwerpen is het belang 
van een goed ontbijt als goede start van de dag. 
De Kindergemeenteraad ontbeet samen met 
burgemeester Weber van Zuidplas en wethouder 
Klovert van onderwijs. 
Dit schooljaar zal de Kindergemeenteraad nog diverse 
onderwerpen bespreken en ook met een echt budget 
een project opzetten dat ten goede komt aan de 
bevolking van Zuidplas.  

 

Fotokaartjes 
In de afgelopen week kregen alle kinderen een kaartje mee met daarop de portretfoto die de 
schoolfotograaf van ze gemaakt heeft. Op het kaartje staat ook de website en de inlogcode waarmee u 
de foto’s kunt bestellen.  
U heeft geen kaartje gekregen? Dan is er óf geen foto van uw kind gemaakt (als het ziek was, 
bijvoorbeeld) óf het kaartje zit nog in jaszak, huiswerkmap, rugzak… even checken dus. 
 

8 praat ook 
In de laatste weken van september werden in de groepen 1 t/m 7 vertelgesprekken gehouden. Voor de 
groepen 8 zijn de gesprekken ingepland in de afgelopen én de komende week. Er komt bij deze groepen 
nog een extra gesprekspunt aan de orde: het tweede voorlopig uitstroomadvies. 
 

Wintermode 
De dagen worden kouder, de jassen worden dikker en de kapstokken dus voller. Vindt 
u het een prettig idee om de jas, muts, sjaal en wanten van uw kind in een luizenzak 
te bewaren? Dat kan! 
Luizenzakken zijn te koop voor € 5,- via de leerkrachten. Er is keus uit drie kleuren, 
zoals op het plaatje te zien is. En er kan ook nog een naamkaartje in. 
Die gaan we veel aan de kapstok zien, de komende maanden! 
 

Gefeliciteerd!  
In deze week feliciteren we op 8 oktober Sem (gr.7a) en Lucas (gr.4a); op 9 oktober juf Marieke; op 10 
oktober Lena (gr.3a); op 11 oktober Shiyam (gr.6b) en Jennifer (gr.3b) en op 12 oktober Ava (gr.4b). 
 

We wensen iedereen een heel fijn weekend! 
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