
Beste ouder(s)/ Verzorger(s),  
 
Mijn eerste twee weken op de PWA zitten erop. Wat heb ik genoten deze twee weken. Ik 
kom iedere dag met positieve energie thuis. Een fantastisch team dat goed op elkaar 
ingespeeld is en waar ik met al mijn vragen (en dat zijn er op dit moment nog best veel) 
terecht kan. Ook binnen Stichting Fluvium (waar de PWA onder valt) ben ik op een gastvrije 
manier welkom geheten, dat voelt heel goed.  
 
In de groepen waar ik de afgelopen week al binnengelopen ben, hangt een goede sfeer. De 
kinderen zijn hard aan het werk en het is er ook gezellig. De komende weken ga ik 
gebruiken om de kinderen beter te leren kennen door diverse groepsbezoeken te gaan 
doen. Ik ben benieuwd naar jullie kinderen. 
  
Veel ouders heb ik inmiddels ook een hand mogen schudden en met een aantal op de 
eerste dag koffie gedronken. Op de informatieavond (zie info hieronder) ben ik uiteraard ook 
aanwezig en hoop ik u op een informele manier te ontmoeten en beter te leren kennen.  
Mijn werkdagen zijn dinsdag en donderdag (een enkele keer is dit anders). Mocht u vragen 
hebben, loop gerust binnen of maak een afspraak.  
 
Met vriendelijke groet,  
Ellen Weel 
 
 
Informatieavond 
Op dinsdag 24 september van 18.00 tot 19.00 uur is de jaarlijkse informatieavond. 
Op deze avond zal uw zoon/dochter u een rondleiding door de klas geven en vertellen hoe 
er op school wordt gewerkt. Uiteraard zijn de leerkrachten aanwezig. Voorafgaand ontvangt 
u een brief met belangrijke informatie, die de meeste vragen beantwoordt. Wij hopen u allen 
te zien. 
 
Sponsor(estafette)loop Fluvium 
Op vrijdag 20 september krijgen de leerlingen van groep 8 het stokje van de achtstegroepers 
van de Isandra uit IJzendoorn en gaan zij op pad naar Ophemert om het weer door te 
geven. 
Wij zullen dit niet lopend doen, aangezien de afstand bijna 14 km is… 
We denken na over een alternatief. 
Op dinsdagmiddag 24 september houden we met alle leerlingen van school de sponsorloop. 
Deze week krijgen de leerlingen een sponsorformulier mee naar huis. 
Zoals u heeft kunnen lezen gaat de helft van de opbrengst naar 
www.kinderenvandevoedselbank.nl. Deze regionale stichting (Dodewaard) zet zich in tegen 
de maatschappelijk gevolgen van kinderarmoede in Nederland.  
De andere helft zal worden gebruikt voor degelijk buitenspeelmateriaal. 
 
Week tegen pesten 
Wekelijks werken wij met de lesmethode Kwink aan een goede sfeer op school. Van 23 t/m 
27 september is de nationale week tegen het pesten. Deze dagen zal er extra aandacht 

http://www.kinderenvandevoedselbank.nl/


worden besteed aan dit thema. Groep 6,7 en 8 gaan bijvoorbeeld een anti-pestquiz spelen. 
In iedere groep zal het lesprogramma naar het thema worden aangepast. 
Ook de publieke omroepen besteden er die periode veel aandacht aan. Zo zijn er 
verschillende programma’s die u thuis met uw kind(eren) kunt bekijken. 
 
Kinderboekenweek 
Het thema van de nationale Kinderboekenweek (2 t/m 13 oktober) is dit jaar Reis mee! 
Gedurende deze week vinden we het leuk wanneer er opa’s en oma’s komen voorlezen.  
Ze mogen natuurlijk zelf een boek kiezen, maar de leerkrachten kunnen ook iets aandragen. 
Opgeven graag bij de desbetreffende leerkracht. Samen wordt dan gekeken welke dag het 
handigst is. 


