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

Vakantie!

Vandaag begint om 14.15 uur voor alle kinderen de meivakantie.
Twee weken om weer even helemaal op te laden voor het laatste stuk schooljaar tot de zomervakantie.
We hopen iedereen uitgerust weer terug te zien op maandag 17 mei!

En daarna…

Op 17 mei start de school weer. In de eerste week, u kreeg daarover al een mail, houden we de huidige
schooltijden aan. Dat betekent dat we lunchen op school en uit gaan om 14.15 uur.
Voor kinderen die gebruik maken van de BSO, zorgt de school – met vrijwilligers – voor opvang tot 15.15
uur. Er is buitenspeelmateriaal aanwezig, er kan worden gevoetbald, geschommeld, kortom: ontspannen.
En als het regent? Dan zijn de kinderen in een speellokaal of in hun eigen klas.
Vanaf 15.15 uur zijn de kinderen dan onder de hoede van de BSO.
Vanaf dinsdag 25 mei, de dag na Pinksteren, hopen we de oude schooltijden weer aan te kunnen houden.
Dat betekent dat de school vanaf dan uit gaat om 15.15 uur. De kinderen lunchen dan ook weer thuis of
maken gebruik van de TSO bij Brood & Spelen.
Natuurlijk blijven we afhankelijk van de ontwikkelingen rond het virus. We laten u uiterlijk op woensdag 19
mei weten of we ook echt op 25 mei terug gaan naar de ‘oude’ schooltijden.

PWA’S Got…

De laatste middag vóór de meivakantie betekent voor de groepen 5 t/m 8
ieder jaar: PWA’s got talent!
Vorig jaar ging dat feest niet door en ook voor dit jaar dreigde er
een streep door te gaan. Maar… dit schooljaar is er voor alle
klassen een online Corona-editie. Alle klassen strijden tegen
elkaar in een eenmalige talenten-quiz.
Volgend jaar weer een live-versie?

Fietsexamen
Op 30 maart lieten alle kinderen van de groepen 7 al zien dat ze het
wéten.
Ze kennen de verkeersregels en wisten in ieder geval de vragen van
het theoriegedeelte van het verkeersexamen goed te beantwoorden.
Geslaagd dus.
En dan komt op donderdag 20 mei de volgende proef.
Ze mogen laten zien dat ze al die kennis ook toe kunnen passen.
Het verkeersexamen op de fiets dus.
Maar dat gaat ook lukken. Toch?

Gefeliciteerd!
In de komende weken feliciteren we op 2 mei juf Tessa; op 3 mei Lennon (gr.1/2a); op 4 mei Tim
(gr.1/2b) en Kayen (gr.1/2c); op 5 mei Dylan (gr.7a); op 6 mei Lyam (gr.7a) en Daan (gr.8b); op 10 mei
James (gr.4b); op 11 mei Arne (gr.1/2a) en Khin Htwe (gr.6b); op 12 mei Nils (gr.1/2d), Jomaro
(gr.3a), Dylan (gr.8b), Igor (gr.8c) en meester Edwin; op 13 mei Lotte (gr.3a), Émile (gr.4b) en Sven
(gr.5a); op 17 mei Shayan (gr.5b); op 19 mei Antwan (gr.7b), Thies (gr.1/2c), Cas (gr.3a) en Dylan
(gr.7b) en op 20 mei Bodhen (gr.6b), Thijmen (gr.4a) en Mahir (gr.4a)

We wensen iedereen een heel fijne vakantie!
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