
 

 

 
 

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

Vakantie 
Vandaag begint de eerste echte vakantie van 2022: de voorjaarsvakantie.  
We hopen dat iedereen een ontspannen vakantie heeft. Op maandag 7 maart blijven de deuren nog 
dicht, maar op dinsdag 8 maart is iedereen vanaf 8.20 weer welkom! 
 

En dan… 
Vanaf dinsdag 8 maart werkt de PWA met een continurooster. 
Dat betekent dat we op alle dagen met de les beginnen om 8.30 uur (inloop om 8.20 uur). Op maandag, 
dinsdag, donderdag en vrijdag gaat de school uit om 14.00 uur en op woensdag gaan de kinderen naar 
huis om 12.30 uur. 
 

Een continurooster betekent ook: lunchen op school. Alle kinderen nemen 
vanaf 8 maart dus vier dagen per week een lunch mee – mét drinken.  
Onze school is er trots op ‘gezonde school’ te zijn.  
Daarom roepen we alle ouders/verzorgers op om de lunchtrommel van 
hun kind zo gezond mogelijk te vullen  
 

Verhuizen 
Veel kinderen van locatie Donge beginnen na de vakantie in een ander lokaal. Spannend! 
De groepen 6b en 7b hebben al even in hun nieuwe Bermweg-lokalen gekeken. 
In de afgelopen weken heeft de aannemer hard gewerkt en het resultaat mag er zijn. Hier willen we wel 
naar toe! 
In de week na de vakantie zijn de ouders / verzorgers hartelijk welkom om even te komen kijken. Dat geldt 
overigens niet alleen voor de ouders van verhuisde klassen op locatie Donge. Alle ouders mogen in de 
week na de vakantie mee naar binnen. 
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Afscheid van Brood & Spelen 
Van het TSO-team kregen we dit bericht: 

Geen doei of dag, maar tot ziens met een glimlach! 
Langs deze weg danken wij alle ouders, kinderen en 
schooldirectie van PWA voor de fijne jaren waarin wij, namens 
Brood en Spelen, de tussenschoolse opvang op PWA hebben 
mogen verzorgen. Het was een groot genoegen om op de 
overblijfdagen met de kinderen te kunnen eten en te spelen. Wij 
hebben er enorm van genoten en gaan ze erg missen!!! 
Afgelopen woensdag namen wij, onder het genot van een high 
tea (De Koningshoeve), alvast afscheid van elkaar als team en 
vandaag deden wij dat met alle kinderen van PWA. Dank voor het 
vertrouwen en wellicht tot ziens! 
Een lieve groet namens het hele TSO Team. 
 

We voegen als school daar graag nog iets aan toe. 
Dank jullie wel! Dank voor het altijd klaar staan, dank voor het met liefde opvangen van de kinderen. 
Het invoeren van het continurooster heeft helaas tot gevolg gehad dat we de TSO moesten beëindigen en 
het afscheid van de TSO sluit een periode af. Nogmaals… 
 

Gefeliciteerd!  
In de komende weken feliciteren we op 28 februari Ilyas (gr.6b), Berkay (gr.6a) en Justin (gr.6a); op 1 
maart Liam (gr.6b); op 2 maart juf Annefleur; op 4 maart Michael (gr.8a) en Philène (gr.7b); op 5 maart 
Carlos (gr1/2d); op 9 maart Brent (gr.5b) en Ryan (gr.1/2b); op 10 maart Ziva (gr.1/2c) en Anoosha (gr.6a) 
en op 11 maart Dee-Jay (gr.4a) en Demiën (gr.5a) 
 

We wensen iedereen een heel fijne vakantie! 
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Een bericht van Humankind: 
 

 
Beste ouders,  
 
De schooltijden van de PWA school veranderen per 7 maart 
2022 en de BSO van Humankind verandert mee. 
Na de voorjaarsvakantie 2022 eindigt de school op 
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag om 14.00 uur. 
De kinderen van de BSO locaties van Humankind zijn op de 
dagen dat we geopend zijn dan ook welkom van 14.00 uur 
tot 18:30 uur. 
Omdat de BSO al om 14.00 uur start, heeft Humankind in 
aan loop naar het nieuwe rooster 
de ouders bericht die al een overeenkomst voor hun kind 
hebben met ons en zijn de overeenkomsten aangepast aan de nieuwe schooltijden. 
 



De verlengde BSO middag sluit mooi aan op onze pedagogische visie, we bieden een rijke speel- en 
leeromgeving met nog meer ruimte voor activiteiten. Kinderen spelen zelf de hoofdrol in het creëren van 
hun eigen BSO. 
 

Go BSO! 
 

De BSO is vrije tijd voor kinderen. In tegenstelling tot school en andere verplichtingen hoeft er op de BSO 
niets. Het is een plek van mogen in plaats van moeten. En er mag van alles. 
 

De BSO heeft een rijkdom aan materialen en (vaak ook) ruimte. We bieden ook dingen aan die thuis niet 
zo gemakkelijk kunnen. Een spel met een grote groep zoals levend Stratego of verstoppertje in het donker. 
Of denk aan een grote werkbank of een ruime speelplaats. Misschien is er op de BSO wel een timmerhok 
of een groot atelier. We geven ook workshops om kinderen met van alles te laten kennismaken. Het 
ontwerpen van je eigen kleding, speksteen bewerken, vuur maken of breien. Samen met de kinderen 
bieden we veel verschillende dingen aan, maar zij beslissen zelf waarmee ze aan de slag gaan. Soms 
hebben kinderen juist helemaal geen zin om iets te doen en ook dat mag op de BSO. Lekker hangen en 
chillen. Ook jezelf vervelen mag en kan hartstikke nuttig zijn. De BSO is een plek waar kinderen elkaar 
ontmoeten. Waar zij weer een stukje van de wereld ontdekken, leuke activiteiten doen én zichzelf beter 
leren kennen. Onze kindercentrum is een democratische oefenplaats. Hier doen kinderen hun eerste 
samenlevingservaringen op. Daarbij hoort ook de digitale wereld. Dat weten onze BSO-kinderen als geen 
ander. Als het gaat om internet en andere digitale mogelijkheden bieden wij kinderen kansen om te leren 
hoe zij hier op een verstandige en veilige manier mee om kunnen gaan. Door erover te praten: waar zijn ze 
mee bezig? Wat intrigeert ze? Kinderen leren van ons. En wij van hen. Zeker op dit gebied. Deze 
uitwisseling zorgt voor wederzijdse betrokkenheid. Wij nemen kinderen serieus, ook al zijn we het niet 
altijd met hen eens. We vieren successen, werken aan het verwerken van teleurstelling en proberen het 
gewoon opnieuw. Kinderen worden niet beoordeeld en we houden geen score of rapportcijfer bij; op de 
BSO probeer je het nog een keer. Een kind dat zich gezien en gehoord voelt, dat durft. Het durft op 
ontdekking te gaan, durft te oefenen, durft fouten te maken. Want het weet: ik mag hier oefenen, ik kan 
hier leren. Dit alles maakt de BSO extra bijzonder voor ieder opgroeiend kind. 
 

Iedere dag bieden wij kinderen activiteiten aan die aansluiten bij onze visie en de behoefte van de 
kinderen. Het BSO team heeft een themakalender en activiteitenplanning voor het hele jaar, voor elke 
week. 
 

De nieuwe dagindeling is globaal als volgt (per BSO locatie kunnen er kleine verschillen zijn): 
 

Kinderen worden om 14:00 uur opgehaald van school. Op sommige locaties worden de kinderen door de 
leerkracht gebracht. 
We spelen eerst lekker nog even buiten. We bieden de kinderen een begeleide activiteit aan. Ook is er 
ruime voor vrij spel. Bij slecht weer bieden we de kinderen en activiteit binnen aan. 
Rond 15:00 uur gaan we aan tafel om samen wat te eten en drinken. Meestal eten we crackers en wat 
groente en fruit. 
Hierna is het tijd voor diverse activiteiten binnen en buiten. Ons activiteitenaanbod richt zich op de diverse 
ontwikkelgebieden en interessegebieden van de kinderen op het gebied van sport, crea, koken, muziek en 
theater, uitstapje in de wijk etc. 
Sommige activiteiten / workshops worden aangeboden door een externe partij. Zo werken wij op het 
gebied van sport en spel samen met de organisatie Ludios. 
 

Rond 5 uur is het weer even tijd om samen te zitten met een snack en wat drinken. Vaak eten wij iets wat 
wij samen met de kinderen tijdens een kookactiviteit hebben bereid. 
Na het laatste snackmoment is er weer tijd voor vrij spel binnen en buiten of maken we nog even een spel 
of creativiteit af. 
 

Ouders die nu nog geen gebruik maken van de BSO van Humankind, maar dat wel graag willen, kunnen 
contact opnemen met een van de medewerkers van de Klantenservice via nummer 
010 – 407 47 00. 


