
 

 

 
 

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

Jarig! 
Op woensdag 16 maart zijn de juffen en meesters van de PWA jarig. Allemaal. 
In ieder geval vieren ze op ‘Meesters- en juffendag’ allemaal hun verjaardag. Dat belooft ook dit jaar weer 
een gezellige dag te worden! 
 

Bermweg open 
Op dinsdag 8 maart was het dan eindelijk zo ver. De lokalen in het nieuwe 
gebouw aan de Bermweg werden in gebruik genomen. We wensen de 
groepen 6b en 7b heel veel plezier in hun nieuwe lokaal! 
Ook de verhuizing van de andere groepen op locatie Donge verliep prima. 
Iedereen heeft zijn nieuwe plek gevonden en ook deze groepen wensen we natuurlijk heel veel plezier in 
hun nieuwe lokalen. 

 

We gaan! 
Zoals het er nu naar uit ziet gaan de schoolreisjes in dit schooljaar door! 

Zoals we al schreven komt 25 maart voor de groepen 1/2 een beetje te vroeg, 
maar ook deze groepen gaan op stap. 

Volgende week komt er een brief namens de penningmeester van de Ouderraad met 
alle informatie over het betalen van de bijdrage van € 30,- voor het schoolreisje. 

 

Continu start succesvol 
Vanaf dinsdag 8 maart werken we met een continurooster. 
Natuurlijk is het even wennen, maar de start was goed en we horen vooral positieve geluiden (Is het nu al 
2 uur?).  
 

Vele handen 
Het mocht weer! Op de eerste woensdag na de vakantie werden alle kinderen weer 
gecontroleerd op hoofdluis door ons luizenpluisteam.  
Het is fijn dat de luizenpluiscrew weer aan de slag kan. Maar… vele handen maken licht 
werk en daarom roepen we ouders op om ons luizenpluisteam te komen versterken. Als 

ergens nuttig (weg met de hoofdluis…) gecombineerd wordt met gezellig (een praatje met 
het kind dat je ‘onder handen hebt’…) is het hier wel. Kortom: pluis mee! Meer informatie (hoe, 

hoe vaak etc.) krijgt u op locatie Goudmos van Lydia (06-19868115) en op locatie Donge van 
Marlous (06-51405878) 
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Gefeliciteerd!  
In deze week feliciteren we op 12 maart Lola (gr.8b); op 15 maart Jim (gr.4/5c); op 16 maart Nova 
(gr.1/2a), Isla (gr.5b) en Thomas (gr.4a) en op 17 maart Benjamin (gr.1/2d), Naomi (gr.1/2c) en Misha 
(gr.7b) 

 

We wensen iedereen een heel fijn weekend! 
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