
 

 

 
 

 

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

Zou de goede… 
Als we het Sinterklaasjournaal (ja, dat volgen we in de onderbouw ook op school…) mogen geloven, gaat 
het niet echt goed. Maar wij vertrouwen erop dat Sinterklaas morgen aankomt in Nederland! 
 

Sinterklaas heeft zijn intocht in Nieuwerkerk afgezegd dit jaar, daarom heeft de gemeente 
Zuidplas o.a. een kleurwedstrijd uitgeschreven. In de groepen 1 t/m 5 worden op vrijdag 
12 november kleurplaten uitgedeeld. Uiterlijk op 17 november kunnen de kleurplaten 
worden ingeleverd. Op school óf bij het Polderbad. 
 

Geen intocht in Nieuwerkerk dit jaar, maar zouden we de Sint wel mogen verwelkomen 
op de PWA?: 
Vol verwachting klopt ons hart! 
 

Enquête klaar 
In een enquête heeft de MR de ouders gevraagd naar het moment waarop het continurooster in zou 
moeten gaan. De enquête is gesloten. De oudergeleding van de MR bekijkt met de volledige MR de uitslag 
en de onderbouwing van de antwoorden. Gaat het continurooster in op 1 maart of op 1 augustus? Voor 1 
december weet u het! 
 

Op zoek naar… 
De PWA is op zoek naar een leerkracht die vanaf 1 februari (maar eerder mag ook) een van onze groepen 
1/2 gaat ‘bemensen’. Kent of bent u iemand die in een leuk team en in een leuke klas aan de slag wil 
gaan? Het gaat om een fulltime vacature, maar parttime is zeker bespreekbaar. 
Met een klik op deze link weet u alles: https://werkenbijscholengroepholland.nl/vacature-fulltime-
leerkracht-groep-1-2  
 

Goed bezig 
De oproep die we in weekblad 8 deden voor versterking van het TSO-team op locatie Donge, heeft succes 
gehad. Drie aanmeldingen kwamen binnen en dat is prima. We zijn goed op weg, maar kunnen zeker nog 
meer aanmeldingen gebruiken. Sluit u ook aan? 
Aanmelden kan, zoals altijd, via coördinatrice Jolanda Wamelink: 06-42632631 
 

Gefeliciteerd!  
In deze week feliciteren we op 13 november Jolie (gr.1/2c); op 14 november Kiki (gr.7a) en Ryan (gr.1/2c); 
op 17 november Jarvi (gr.3b) en juf Nadine en op 19 november Ayden (gr.3b), Jaël (gr.4b) en Martijn 
(gr.8b). 
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We wensen iedereen een heel fijn weekend! 
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