D E Z E W E E K
Beste ouders, in deze ‘Week’ vragen we uw aandacht voor

Ja hoor!
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Volgende week vrijdag is het 4 december. En… Sinterklaas heeft laten weten dat hij dat de
mooiste dag vindt om langs te komen op onze school! Hij komt dus!
Hoe we dat weten? Op woensdag vonden de kinderen niet alleen een cadeautje in hun
schoen. Elke groep vond ook een grote enveloppe. Sinds woensdag wordt iedere dag door
een groep een opdracht uitgevoerd. Als de opdracht is geslaagd, verdient de groep
daarmee een puzzelstukje. Door dat stukje (uit die grote enveloppe…) met de andere
groepen te delen, wordt heel langzaam duidelijk waar de kinderen Sinterklaas op 4
december kunnen ontmoeten. Live? Via Teams? Spannend!
Geen intocht dus en geen zingende ouders op het plein (jammer!), maar… hij komt
wel!
We vieren samen het Sinterklaasfeest tot 12.30 uur.
Daarna gaan de kinderen thuis lekker lunchen en hebben de rest van de dag
vrij.
Vol verwachting…

Juf Mariska

We kondigden het al aan in het vorige weekblad. De nieuwe leerkracht van groep 1/2e stelt zich voor:
Beste ouders, verzorgers en kinderen van de PWA.
Na de kerstvakantie kom ik op de PWA werken, via dit weekblad stel ik mijzelf
graag even voor.
Ik ben Mariska Blitz, 37 jaar en ik woon in Capelle aan den IJssel.
In mijn vrije tijd vind ik het leuk om met vriendinnen af te spreken, te wandelen en
weekendjes weg te gaan.
Na 13 jaar op een basisschool in Capelle gewerkt te hebben, ga ik nu een nieuwe
uitdaging aan op de PWA in groep 1/2e.
De PWA is mijn vroegere basisschool en ik heb er stages gelopen tijdens mijn
opleiding.
Nu mag ik op die leuke school ook als juf aan de slag! Ik heb er heel veel zin in.
We gaan er, samen met de kinderen én ouders, een gezellig schooljaar van maken!
Groetjes, Mariska

Salestalent
In september zijn de kinderen van de groepen 7 en 8 op stap gegaan om Kinderpostzegels te
verkopen.
De actie verliep door de maatregelen om het corona-virus te beperken heel anders dan vorig
jaar. Dat er in onze groepen 7 en 8 echt salestalent zit, blijkt uit de opbrengst.
Ondanks alle maatregelen wisten zij met € 9971,- een heel mooi bedrag te verdienen voor de
stichting Kinderpostzegels!

Nieuwe juf voor 7b
Juf Evelina van groep 7b zal over niet al te lange tijd met zwangerschapsverlof gaan. Hoe het dan moet
met groep 7b?
Geen probleem! Op maandag 30 november zal de nieuwe juf van groep 7b kennis komen maken en in
weekblad nummer 13 stelt ze zich aan u voor.

Spannende muren
Vanaf 28 november kán er, als het weer het toelaat, iets bijzonders gezien worden op
locatie Goudmos.
De PWA werkt samen met Carli Klijn. Hij is graffitiartiest en gaat muurschilderingen
aanbrengen waardoor kinderen uitgedaagd worden in hun spel. Er komen bijvoorbeeld
doeltjes voor de groepen 1, 2 en 3. Later worden ook andere muren aangepakt.
Ziet u dus in het weekend op het plein iemand in de weer met spuitbussen? Hij heeft
toestemming én de sleutels.
We zijn heel benieuwd!

Gefeliciteerd!

In deze week feliciteren we op 28 november Lindsay (gr.7a), Jannes (gr4a) en juf Agnes; op 30 november
Jesse (gr.6b); op 2 december Jesse (gr.8c) en Sam (gr.5a); op 3 december Femke (gr.5b) en op 4
december Lola (gr.1/2c) en Noa (gr.1/2b).

We wensen iedereen een heel fijn weekend!
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