
 

 

 
 

 

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

Echt! 
Vorige week twijfelden we nog een beetje of Sinterklaas onze school 
dit jaar wel zou kunnen bereiken. Maar aan die twijfel kwam een eind. 
Op dinsdag 15 november werden de kinderen van onze school verrast 
op het digibord. Piet in beeld! 
Vanuit het pietenhuis  was de boodschap heel duidelijk: op dinsdag 22 
november mogen álle kinderen van de PWA hun schoen zetten. Niet 
thuis, maar op schóól. En dan wel nog even mooi zingen natuurlijk. Vol 
verwachting klopt ons hart!  
 

Goud 
In de eerste weken van ieder nieuw schooljaar staan ze weer extra in de aandacht: de gouden regels. 

Hoe zorgen we er samen voor dat onze school een prettige plek is om te zijn? Natuurlijk door ons aan de 
afspraken te houden die we in de klas gemaakt hebben. Maar ook door ons 

buiten de klas aan de gouden 
regels te houden die in 

lijstjes in de gangen hangen. 
Nu met nieuwe foto’s! 

 

Pláátjes van kinderen 
Kinderen zijn fotogeniek; op Parro, Facebook en Instagram is dat regelmatig te zien.  
Op die kanalen plaatst de PWA alleen foto’s van kinderen waarvan de ouders daar toestemming voor 
hebben gegeven. 
We kúnnen ons voorstellen dat ouders die helpen bij bijvoorbeeld een sportdag, schoolreisje of 
talentochtend ook leuke kinderen-foto’s maken. Deze kinderen staan op die foto’s omdat ze bij ons op 
school zitten. We vragen ouders die foto’s van PWA-kinderen maken dan ook om ze niet op hun eigen 
social media accounts te plaatsen. Als u de foto naar de leerkracht stuurt, checkt die of de ouders 
toestemming hebben gegeven en plaatst de foto op één van de PWA-kanalen. Mét vermelding van de 
fotograaf, als die dat op prijs stelt. 
 

Gym 
De bállen hebben we al, nu nog een gymleerkracht die er les mee 

kan geven. De vacature staat uit, maar kent u in uw omgeving 
iemand die de vacature nog niet gezien heeft maar wel onze 
nieuwe gym juf of -meester kan worden? We houden ons 
aanbevolen!  
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Goed verkocht 
Eind september gingen de kinderen van onze groepen 7 en 8 op stap om Kinderpostzegels te verkopen. 
De totale kinderpostzegelactie heeft dit jaar € 9.046.765,- opgebracht. Daarvan namen ónze sales 
talenten € 10.404,93 voor hun rekening. Goed verkocht, groepen 7 en 8! 
 

We doen het weer!  
Net als in het afgelopen schooljaar werken we ook nu weer mee aan de 
boodschappen-inzamelactie van Rob van Lopik. Met deze actie worden mensen die 
het financieel net even moeilijker hebben, rond kerst ondersteund met een tas 
boodschappen. De afgelopen jaren is de actie een groot succes geweest en samen 
gaan we er voor zorgen dat dat ook dit jaar zo is. Van 21 november t/m 9 december 
kunnen de kinderen hun meegenomen houdbare boodschappen inleveren in de 
inzameldoos die bij iedere klas staat.  

 

Gefeliciteerd!  
In deze week feliciteren we eerst juf Nadine met haar verjaardag op 17 november én we feliciteren op 19 
november Ayden (gr.4b) en Jaël (gr.5b); op 20 november juf Stieneke; op 21 november Nina (gr.1/2c) en 
Olivia (gr.1/2d); op 22 november Chase (gre.6a); op 23 november Isa (gr.8b) en op 25 november Nikhil 
(gr.5b) en Saya (gr.4b). 
 

We wensen iedereen een heel fijn weekend! 
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Coderdojo 
 

Voor wie graag de uitdaging aangaat op de computer geven we deze oproep van de bibliotheek door 
 

Aanstaande zaterdag vindt in de bibliotheek in de Batavier twee maal een Coderdojo plaats. 
 

Een Coderdojo is een codeclub voor jongeren van 7 tot 17 jaar, waar je kunt scratchen, werken met Lego 
Mindstorms, Leaphy, Microbit, Arduino, noem maar op. Je werkt met elkaar aan coole projecten. Wij zorgen 

voor laptops, tablets en alle andere materialen die je nodig kunt hebben. 
Entree is gratis, maar wel graag aanmelden via eventbrite https://www.eventbrite.nl/d/netherlands--

amstelveen/coderdojo-nieuwerkerk/ 
 

Kom je ook een keertje kijken? Sessie 1 is van 10.00 tot 11.30 uur, sessie 2 is van 12.00 tot 13.30 uur. 
Graag tot dan! 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.eventbrite.nl%2Fd%2Fnetherlands--amstelveen%2Fcoderdojo-nieuwerkerk%2F&data=05%7C01%7Ch.poulus%40obspwa.nl%7C3f7db819b2b647bd9d9608dac70fab37%7C2abae77f02114517b8b00108c5a31e4f%7C1%7C0%7C638041167347223743%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=b6NAdkPd5hAVcSWJLRoPVv3Iz15aMQD4fH8Fw3qcloo%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.eventbrite.nl%2Fd%2Fnetherlands--amstelveen%2Fcoderdojo-nieuwerkerk%2F&data=05%7C01%7Ch.poulus%40obspwa.nl%7C3f7db819b2b647bd9d9608dac70fab37%7C2abae77f02114517b8b00108c5a31e4f%7C1%7C0%7C638041167347223743%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=b6NAdkPd5hAVcSWJLRoPVv3Iz15aMQD4fH8Fw3qcloo%3D&reserved=0

