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

Wit
Sinds dinsdag hebben de schoolpleinen van onze school een nieuwe coating: een
witte! We hebben natuurlijk in de gaten gehouden dat het niet te glad werd, maar de
sneeuw zorgde ook voor veel plezier!

Typen op Goudmos
De typecursus op locatie Donge ‘draait’ al even en op locatie Goudmos kan binnenkort ook weer getypt
worden. Er is een coördinator gevonden voor de cursus daar, en vanaf 6 februari kunnen kinderen van de
groepen 7 en 8 aan de slag. Van 12.15 uur tot 13.15 uur gaat een kleine groep Typeworld verkennen.
Volgend schooljaar kunnen dan alle kinderen van de groepen 6 t/m 8 die dat willen op jacht naar een
typediploma.
Lijkt het u leuk om te helpen bij de cursus op woensdagmiddag? Mail dan naar directie@obspwa.nl!

Juf Agnes
Minder goed nieuws moeten we brengen over juf Agnes.
Juf Agnes heeft een vervelend ongeluk gehad en is zo hard gevallen dat ze een paar dagen in het
ziekenhuis heeft gelegen. Gelukkig is ze inmiddels weer thuis en maakt ze het iets beter. Ze zal de
komende tijd hard werken aan haar herstel en hoopt snel weer terug op school te zijn.
We wensen juf Agnes heel veel beterschap!

Met spoed gezocht:
Brood en Spelen zoekt met spoed enthousiaste overblijfkrachten die willen komen helpen bij de
tussenschoolse opvang op locatie Donge.
Overblijfkrachten krijgen een leuke vrijwilligersvergoeding, volgen de cursus “TSO, dat doen we zo” en het
eigen kind blijft (op de betreffende dag) gratis over.
Klinkt het leuk en lijkt het wat? Neem snel contact op met de coördinator Jolanda Wamelink (0642632631) of kom een keer kijken tijdens het overblijven om te zien hoe het gaat.
Overblijfkrachten hoeven niet altijd ouders te zijn. Ook opa’s, oma’s, tantes, ooms, buurvrouwen etc.
mogen gerust reageren!

Gefeliciteerd!
In deze week feliciteren we op 26 januari Vera (gr.1/2c); op 27 januari Ishara (gr.1/2d); op 28 januari Luuk
(gr.3b) en Evi (gr.3a); op 29 januari Sara (gr.5b); op 30 januari Lizzie (gr.7a) en op 1 februari Junah (gr.4a)

We wensen iedereen een heel fijn weekend!
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