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

Kerstdag

Op woensdag 15 december was het Kerst op school.
In alle groepen werd de ochtend op een bijzondere manier doorgebracht. Er waren spelletjes, er werd
geknutseld en er was voor alle kinderen een leuke attentie van de ouderraad én een heerlijke muffin.
We bedanken iedereen die heeft geholpen om deze ochtend mogelijk te maken!

En dan…vakantie

De avond voor onze ‘kerstwoensdag’ werd het duidelijk: op vrijdag 17 december gaat de school om 15.15
uur dicht. De minister-president was helder: er wordt géén onderwijs op afstand verzorgd.
Alle ouders hebben op woensdag 15 december een mail gekregen van de directie met alle informatie over
dit besluit.
Tijdens de persconferentie werd ook gezegd dat scholen eventueel op maandag 20 december nog open
zouden kunnen zijn. Dat gebeurt alleen als scholen de noodopvang niet voor elkaar hebben. Wij zijn
inmiddels gewend om snel te schakelen en de noodvang is, zoals bij alle scholen van Scholengroep
Holland, geregeld. Alle SGH-scholen zijn dan ook al op maandag dicht.
Op beide PWA-locaties staan teamleden klaar om die noodopvang te verzorgen.
Die opvang zal maar voor een beperkt aantal kinderen zijn. Dat betekent dat alle andere
ouders/verzorgers zelf opvang hebben kunnen regelen. Compliment daarvoor!
Natuurlijk hadden we liever ook de laatste week van 2021 op school afgemaakt, maar met deze
scholensluiting hopen we dat we een bijdrage kunnen leveren om het virus in te dammen.

Snelle start

Het is een traditie: voor de leerkrachten begint het nieuwe jaar met een nieuwjaarsontbijt en
daarna start de school om 9.30 uur. Maar niet in 2022. Het teamontbijt kan niet veilig
georganiseerd worden.
We beginnen na de kerstvakantie dus gewoon om 8.30 uur en proosten dan op een gezond en leerzaam
2022.

Wat doen jullie eigenlijk met…
Om de nadelige gevolgen van Corona voor het onderwijs (de leerachterstanden…) te beperken is het
Nationaal Programma Onderwijs gestart. Hierdoor wordt geld vrijgemaakt (de NPO-geleden) dat de
scholen zelf kunnen besteden aan het aanpakken van effecten van corona op het onderwijs. Bij dit
weekblad vindt u een bijlage van het bestuur van Scholengroep Holland over de NPO-gelden.
Wat doen wij met dat geld? De PWA zet extra onderwijsassistenten in, extra remedial teaching waar
nodig en waar mogelijk houden we onze klassen zo klein mogelijk.

Oud leerling op bezoek
Gelukkig hebben we regelmatig contact met oud-leerlingen. Sommigen
komen stage lopen voor hun opleiding, sommigen komen werken aan school
als schilder bijvoorbeeld of monteur, sommigen komen werken ín de school
(van het huidige team zat een flink deel zélf op de PWA) en sommigen komen
hun eigen kinderen inschrijven.
Deze week kwam Matthijs de Rave langs. Hij is kinderboekenschrijver en
kwam zijn nieuwste boek zelf langsbrengen. Gesigneerd, natuurlijk. Op beide
locaties is een exemplaar van Het Verloren Beekje te vinden.

Opvang na 8 maart
In de vorige weekbladen gaven we het al aan: tot 20 december kunnen ouders bij de directie aangeven
dat ze echt geen opvang kunnen vinden tussen 14.00 uur en 15.15 uur, als na 8 maart het continurooster
ingaat. Ouders / verzorgers die in aanmerking willen komen voor een tijdelijke noodoplossing, geven dat
via de mail aan: directie@obspwa.nl.
Nog een aandachtspunt: U heeft al opvang voor uw kind na schooltijd? Geeft u daar dan aan dat na 8
maart de tijden veranderen! Humankind is al op de hoogte van de gewijzigde schooltijden, past de
contracten aan en komt de kinderen vanaf 8 maart om 14.00 uur ophalen.

Weesfietsen
Ze staan al zeker een jaar in de fietsenstalling op locatie Goudmos:
twee weesfietsen.
Er werd al eerder een oproep aan de eigenaar gedaan om zich te
melden. Maar… ze staan er nog.
Als de fietsen in de eerste week na de vakantie niet worden opgehaald
door de eigenaars, worden ze gedoneerd aan een goed doel.

Gefeliciteerd!

In deze weken feliciteren we op 21 december Madelon (gr.4/5c), Kenley (gr.8a) en juf Merel; op 22
december Juul (gr.1/2c); op 23 december Jack (gr.1/2e) en Owen (gr.8a); op 24 december Thijmen
(gr.5b); op 27 december Jasper (gr.7a); op 28 december Mexim (gr.7a); op 29 december Chavyah
(gr.4/5c) en Nils (gr.1/2b); op 30 december Sarah (gr.3a) en juf Maaike; op 31 december Vishant (gr.7b)
en Dylan (gr.1/2a); op 1 januari Jonathan (gr.7a); op 2 januari Kate (gr.3b) en Yasmine (gr.4/5c); op 3
januari Esmay (gr.7b), Tijn (gr.4a) en Kyara (gr.1/2b); op 4 januari Dina (gr.6b); op 5 januari Madee (gr.5a)
en Shaza (gr.3a); op 10 januari Josefien (gr.1/2c) en Noa (gr.7a) en op 12 januari Sanne (gr.1/2e)
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Fijne vakantie!

Het team van de PWA wenst iedereen

heel fijne kerstdagen
en alvast een

goed en gezond 2022!

Weekblad 16
vindt u in uw mailbox
op vrijdag 14 januari

