
 

Beste ouders en leerlingen, 
 
Langzaam wordt het herfst en dat is goed te zien aan de bomen. Ook al zijn de bomen langer groen 
gebleven toch zie je dat nu de bladeren verkleuren en van de bomen vallen. Een seizoen waarin je 
veel verschillende kleuren ziet en ook ziet hoe mooi de natuur gemaakt is. We mogen elke dag weer 
genieten van Gods schepping. En daarbij mogen we dan ook weten dat zoals Hij voor de schepping 
zorgt Hij ook voor ons wil zorgen. Of we nu te maken hebben met zorg of juist niet; Hij is er bij.  
 
Ouderavond 9 november 
De ouderavond van 9 november gaat niet door. Gezien de huidige situatie in Nederland en de 
maatregelen die we zouden moeten treffen om een ouderavond te houden wordt de avond 
geannuleerd.  
Het onderwerp en de inhoud van de avond vinden we echter wel van enorm belang om dat te delen.  
Vorig jaar zijn we gestart met Kiva; een schoolbrede methodiek rondom sociaal emotionele vorming. 
Om u te kunnen vertellen wat de methodiek is en wat dit betekent voor de school was de 
ouderavond gepland.  
Zoals al gezegd is de inhoud van groot belang en daarom zullen we in de week van 9 november een 
videopresentatie maken over wat Kiva betekent voor onze school. Deze video zullen we met u delen 
en we willen u vragen om deze ook echt te kijken op een moment dat het u uitkomt zodat u op de 
hoogte bent van de methodiek.  
 
Overzicht uitgaven/inkomsten ouderbijdrage schooljaar 2020-2021 
In het afgelopen jaar hebben we onderstaande inkomsten en uitgaven gehad van de ouderbijdrage.  

Inkomsten Uitgaven 

Vanuit bijdragen 
ouders 

€ 1306,25 Sinterklaas (cadeaus, 
snoepgoed, etc.) 

€ 226,5 

  Boeken kerst € 987,03 

  Traktaties en deel 
activiteiten feestdag 
ipv schoolreis 

€ 537,98 

 

Totaal € 1306,25  € 1751,51 

 
Afgelopen jaar hebben we vrijwel geen extra activiteiten gehad waardoor de traktaties etc. daarvoor 
wegvielen. Aan het eind van het jaar hebben we toen wel een grote activiteit gehad die wat meer 
kostte.  
 
Ouderbijdrage  
Volgende week krijgt u een mail met daarin een betaalverzoek voor de vrijwillige ouderbijdrage. Dit 
gaat anders dan andere jaren omdat we nu met een systeem werken die een koppeling heeft met 
onze administratie.  
We beseffen dat de bijdrage vrijwillig is maar hopen toch dat iedereen mee wil betalen. Dit omdat 
we uit deze bijdragen extraatjes kunnen betalen zoals u hierboven ook kan zien.  
De bijdrage voor het schooljaar 2021-2022 is € 15 per kind.  
Alvast heel hartelijk dank voor uw bijdrage! 



 

 
Bijdrage schoolreis 
Op de PWA zijn we gewend om in de maand september op schoolreisje te gaan. Om de kosten 
enigszins te drukken wordt er in de even jaren een ‘goedkoop’ schoolreisje gepland en in de oneven 
jaren een ‘duur’ schoolreisje. 
In groep 8 gaan de kinderen ook op kamp. 
Wij vragen elk jaar een bijdrage van € 30,- per kind. Daar betalen we de schoolreisjes van, het 
schoolkamp en in de even jaren sparen we alvast voor de duurdere schoolreisjes in de oneven jaren. 
 
Ook hiervan krijgt u volgende week een mail met een betaalverzoek. Wij willen u ook hiervoor 
vragen om als het mogelijk is dit te betalen. Alvast hartelijk dank daarvoor.  
 
Schoolontwikkeling 
Op 24 november hebben we als team een studiedag. De kinderen zijn die dag vrij. In ons jaarplan 
voor 2021-2022 hebben we een aantal doelen opgenomen. Hieronder noem ik ze kort zodat u ook 
op de hoogte bent van waar we mee bezig zijn.  

• Didactisch handelen 
Kunnen we onze lessen nog sterker vormgeven zodat het nog effectiever is voor alle 
kinderen?  
Door een externe worden er klassenbezoeken gedaan en volgt er scholing.  

• Rapport 
Onze rapporten gaan al jaren mee. Is dit hoe we dit willen blijven doen? Of willen we dit 
veranderen en zo ja hoe dan? 

• Kiva 
Kiva wordt strakker neergezet in de school. Vorig jaar zijn we gestart en nu dit jaar wordt 
gebruikt om afspraken vast te leggen en een doorgaande lijn te realiseren.  

• Ouderbetrokkenheid 
Hoe kunnen we de betrokkenheid van ouders verder vergroten binnen de school? 

• Taal 
In groep 4 wordt dit jaar gewerkt met een nieuwe versie van een taalmethode. Deze 
methode is met ingang van het nieuwe schooljaar beschikbaar. Willen we met die methode 
in de hele school gaan werken of kiezen we voor een andere methode die beter past? 

Verder hebben we ook nog een aantal kleine punten waar we mee bezig zijn maar die niet als 
jaarplan zijn opgenomen.  
 
Open ochtenden 16 en 18 november 
Op 16 en 18 november staan de open ochtenden gepland voor de ouders. Wij hopen dat deze door 
kunnen gaan en zijn al aan het bekijken hoe we dat kunnen doen. Zodra we dit duidelijk hebben 
ontvangt u van ons bericht hierover.  
 
 
 
 
 
 
 



 

Geboren 
Op 7 oktober is er een zoon en broertje geboren bij juf Nijkamp. Langs deze weg nogmaals van harte 
gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst in de opvoeding. 
 

 

 
 
 
 
 
 



 

Weerbaarheidstraining groep 5/6 
Wij, ‘Grol Weerbaarheid’, hopen vanaf volgende week 6 lessen te verzorgen in groep 5/6.  Dit 
worden 6 fantastisch leuke en leerzame lessen, waarbij de klassensfeer centraal komt te staan. We 
willen van groep 5/6 een hechtere eenheid maken door de leerlingen allerlei 
teambuildingsactiviteiten en samenwerkingsopdrachten uit te laten voeren. Hierbij geven we 
aandacht aan vragen als: ‘’Hoe kunnen we het beste met elkaar omgaan? Hoe krijgen we de leukste 
sfeer in de klas? Hoe zorgen we dat iedereen het leuk heeft in onze groep?’’ Bij sommige opdrachten 
staat samenwerking centraal, bij andere werkvormen ligt de focus op communicatie en bij weer 
andere opdrachten staat vertrouwen centraal. Uiteindelijk hopen we van groep 5/6 een gezellige 
groep te maken, waarbij er in de sociale omgang ruimte is voor jezelf, maar zeker ook voor de ander. 
Bij leven en welzijn hopen we dinsdag 2 november te beginnen.  
 
De lessen worden gegeven van 8.30 uur tot 10.00 uur in de gymzaal aan de Uttilochweg. We vragen 
de kinderen daar  om 8.25 uur te verzamelen, dan zal ook de juf aanwezig zijn. Graag gymkleding 
meenemen en op de fiets, zodat we samen weer naar school kunnen rijden.   
 
Agenda 

3 november Dankdag  

10 november Maandviering  

16 en 18 november Open ochtend ouders Onder voorbehoud 

24 november Studiedag team Kinderen zijn vrij 

30 november en 1 
december 

Tussentijdse schoonmaak  

3 december Sinterklaasviering  

8 december Maandviering  

23 december avond Kerstviering in de kerk Onder voorbehoud 

27 december – 7 januari Kerstvakantie  

 

Hartelijke groet, 

Colinda van Milligen 


