Nieuwsbrief
Vanuit de directie
Wat je me vertelt, zal ik misschien
niet onthouden,
Wat je me laat zien dat blijft me wellicht bij,
Wat ik heb ervaren, dat gaat mijn
leven veranderen.
Confucius, Chinees wijsgeer
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Agenda
-23 januari: start voorleesdagen
-25 januari: speelgoedmiddag groep 1/2
-31 januari: koffiedrinken O
-1 februari: Koffiedrinken PZ
-3 februari: Kerkschooldienst
-11 en 14 februari: VOgesprekken groep 8
-15 februari: Open ochtend
Waddinxveen + rapport mee
groep 8
-21 februari: Rapport mee
groep 3 t/m 7
Kijk! Rapport mee met groep
1 en 2
-25 februari-1 maart: Voorjaarsvakantie

Van de directie
Deze weken zijn we druk bezig met
de afname van de Cito-toetsen. Het
gaat om de middentoetsen waarbij
we het best spannend vinden of onze kinderen voldoende groei laten
zien ten opzichte van de toetsen van
vorig jaar juni. Natuurlijk nemen we
ook allerlei methodegebonden toetsen af en hebben we bij kleuters ook
observatie-instrumenten, maar met
Cito kunnen we onszelf vergelijken
met de rest van Nederland en met
onszelf een half jaar geleden. Een
beetje oogsttijd midden in de winter,
zou je kunnen zeggen. Bij de 10minutengesprekken rond de rapporten houden we u op de hoogte.
Nieuwbouw
De nieuwbouw ligt nog steeds op
schema. We hebben onlangs een
verhuisbedrijf geselecteerd en zijn
druk bezig met allerlei inrichtingszaken. Eén ding is wel veranderd. Ons
aanvankelijke plan om op 18 en 19
juli te gaan verhuizen gaat niet door.
De oplevering is op 19 juli gepland
en op die dag mag er geen grootschalige verhuizing plaatsvinden. Wij
hebben in overleg met de Regenboog nu het volgende gepland, onder voorbehoud uiteraard (dus plan
geen vakantietripjes op die dagen):
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* De laatste schooldag zal nu donderdag 18 juli zijn. Op vrijdag 19 juli gaan
wij alles inpakken op de oude locatie.
* De verhuizing zelf vindt plaats in de
laatste twee dagen van de vakantie,
dus 29 en 30 augustus.
* Maandag 2 en dinsdag 3 september
zijn de kinderen nog vrij. Als team
hebben we dan een inregeldag en een
studiedag. Ook krijgen we dan een
cursus ‘werken met de gloednieuwe
smartborden’.
* Woensdag 4 september wordt dan
de eerste schooldag.
Personeel
Wat waren we blij dat op 11 januari
Elin Yael geboren werd in het gezin
van onze collega Jeanina Booij. Inmiddels zijn moeder en kind thuis en genieten ze samen van het nieuwe wonder! Gefeliciteerd!
Landelijke staking van het hele onderwijsveld
Het is de bedoeling dat op vrijdag 15
maart het hele onderwijsveld een actie gaat voeren voor betere arbeidsvoorwaarden en daardoor ook meer
personeel voor de vele, vele vacatures. U krijgt daar nog een brief over
van onze directeur-bestuurder, maar
zoals het er nu naar uitziet, gaan alle
LEV-scholen hier aan mee doen en
zijn dus die dag dicht. Probeert u nu
dus al opvang voor die dag te regelen
als dat nodig is. Op school zal er alleen opvang zijn voor uiterste noodgevallen.
Met vriendelijke groet,
Bert Wiltink
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Wat lezen we in de bijbelverhalen?
We gaan de komende weken verder met de verhalen over Johannes; ‘Over de dag van je leven.’
Een paar mannen besluiten om met Jezus mee te gaan, ze laten hun oude leven achter en beginnen
opnieuw. En als op een bruiloft de wijn op raakt, lijkt het alsof deze bijzondere dag ineens afgelopen is.
Maar Jezus is er nog.
Verder gaan de verhalen over Jezus die wijst naar God. Bij een bron vertelt Jezus aan een Samaritaanse
vrouw over het levende water. Zo vertelt hij over God aan iedereen die het horen wil.

Zwemwedstrijd
Groep 5/6 en groep 7/8 van de KW-A hebben meegedaan aan het schoolzwemtoernooi. De slagen die ze
moesten doen waren rugcrawl, schoolslag en borstcrawl. Groep 5/6 en 7/8 hebben gewonnen. Ze hebben
met z'n allen een beker gewonnen want ze zijn 1e geworden. Ze hebben het super goed gedaan!
Nienke van't Hof
We hebben mee gedaan aan het schoolzwemmen, op
22 januari. Zoë, Kimber en Indy zijn 1e geworden in categorie groep 7 en 8. En Senna, Sacha en Maura zijn 2e
geworden in de categorie groep 7 en 8. En Nikki, Danica en Ruby zijn 1e geworden in de categorie groep 5 en
6. Het was een estafette met rug, school en borstcrawl . We hebben als school de meeste punten binnen
gehaald en daardoor de schoolbeker gewonnen!
Maura, Sacha en Senna uit groep 7O

Bericht van de Ouderraad

Uitnodiging Algemene Ouderraadvergadering
Voor wie?
Wat?
Waar?
Wanneer?
Hoe laat?

Ouders/verzorgers van de KWA locaties Peter Zuidlaan en Oranjelaan
Algemene Ouderraadvergadering
KWA Peter Zuidlaan
Woensdag 30 januari 2019
19.30 uur

Be there!
Sleeën
Wat is het heerlijk om in de sneeuw te kunnen spelen! De kinderen genieten er optimaal van. Toch hebben we nog een vraag. Het zou voor de kleuters fijn zijn om ook met de slee te kunnen spelen op school!
Als de kleuters op de slee naar school komen, mag de slee dus ook blijven! Dan kunnen de kinderen er
tijdens het spelen mee sleeën.
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Kerk en schooldienst
Zondag 3 februari is het zover!
Samen met de Ontmoetingskerk heeft de KW-A
een kerkdienst georganiseerd. Het thema is: 'Bouw
je mee?' In de klassen is er gezongen, geknutseld
en de dominee komt ook nog op bezoek. De kerkdienst begint om 10.00 uur.
Verder heeft juf Weiny samen met de kinderen van
het koor de liedjes geoefend. Het koor zal al om
9.15 uur aanwezig zijn om de liedjes nog een keer
te kunnen oefenen. De groepen 1 tot en met 4 verwachten we om 9.35 uur in de kerk, zodat ook zij
hun eigen lied kunnen oefenen. Zij zullen dit
lied tijdens de dienst op het podium laten horen.
Voor de kinderen onder de 4 jaar is er crèche aanwezig in één van de zalen. .

Vertrouwenspersoon
We zijn bijna op de helft van het schooljaar. Tijd om mijn rol weer even onder de
aandacht te brengen. Wanneer kinderen een probleem hebben waar ze thuis, met
u als ouder, of met de leerkracht niet over kunnen of durven praten, dan kunnen
ze bij mij terecht. In de hal van beide locaties hangt een witte brievenbus. Hier
mogen de kinderen een briefje in stoppen. Iedere 2 weken wordt de brievenbus
geleegd. Soms zit er niks in en soms een paar briefjes. Na de kerstvakantie breng
ik weer een bezoekje aan alle klassen om te vertellen wat ik ook alweer doe. Ook
voor u als ouder ben ik vertrouwenspersoon. Voor u kan ik een luisterend oor zijn
en tips geven welke weg te bewandelen om een probleem op te lossen.
Groet, Esther van Veelen

Oranjelaan 3 - tel. 616894
2741EP Waddinxveen
Peter Zuidlaan 5 - tel. 614055
2742 XE Waddinxveen

Leren en vertrouwen

Bezoek ons op het web
www.kw-a.nl
Of volg ons op facebook

