
 

 

 
 

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

Scholengroepdag 
Een goed woord voor Scrabble of Wordfeud, maar ook: een studiedag voor de teamleden van alle scholen 
van Scholengroep Holland. 
Zij buigen zich op maandag 4 april in het Feijenoord stadion over allerlei ontwikkelingen in het onderwijs. 
En de kinderen? Die hebben op die dag vrij! 
 

Sem  
Van juf Mariska kregen we een leuk bericht mét foto: 
Op 24 maart is om 20.34 uur Sem Pieter Blitz geboren, de zoon van juf 
Mariska. 
Moeder en zoon maken het goed. We feliciteren Mariska héél hartelijk! 
 

Laat 7 maar fietsen… 
Op dinsdag 29 maart deden de kinderen van de groepen 7 mee aan het landelijk verkeersexamen. En… alle 
kinderen zijn geslaagd! Dat betekent dat ze op 18 mei mee mogen doen aan het praktijkgedeelte van het 
verkeersexamen: de fietsproef. Goed hand uitsteken dus en achterom kijken, niet op de stoep fietsen, 
handen aan het stuur… Gaat vast lukken! 
 

Plekje vrijhouden 
We zijn heel blij dat zoveel ouders de weg naar onze school weten te vinden en hun kind willen 
inschrijven. Met name op locatie Donge betekent dat wel, dat we graag willen weten op hoeveel broertjes 
en zusjes we moeten rekenen. Daarom stellen we nog eens deze vraag aan onze ouders/verzorgers: wilt 
u jongere broertjes en zusjes die naar onze school komen, zo snel mogelijk aanmelden? 
We houden dan een plekje vrij! 
 

Op zoek naar… 
Veilig, Kwaliteit, Samen en… Talent. Deze vier kernwoorden geven 
aan wat we op de PWA echt belangrijk vinden.  
Het ontwikkelen van talent: draait het dan alleen om talent voor 
rekenen? Voor taal? Zingen of tekenen misschien?  
Het gaat om veel meer dan alleen de ‘schooldingen’. Daarom willen 
we een talentochtend organiseren en zijn we op zoek naar u! 
Kent of bent u iemand die het leuk vindt om met een groepje (maximaal 10) kinderen aan de slag te gaan 
met breien, schaken, basketballen, toneelspelen, koken, techniek, drummen, programmeren, uilenballen 
uitpluizen, Spaans leren, fietsband plakken, bakken of …………….? 
Laat het vóór vrijdag 22 april weten aan de leerkracht van uw kind. Wellicht kunnen we dan op een 
woensdagochtend in het nieuwe schooljaar een talentenochtend organiseren.  
We zijn benieuwd naar uw ideeën. Alvast hartelijk dank! 
 
 

D E Z E W E E K 26 



Bent u van de bieb? 
Ook op locatie Donge hebben we een prima gevulde bibliotheek, waar kinderen boeken uit mogen lenen. 
Kinderen komen een boek uitzoeken, soms geholpen door ‘biebouders’ en laten dat dan ‘op hun kaart 
zetten’. Het biebteam op Donge is dringend aan aanvulling toe. Iets voor u? Geef uw naam door bij de 
leerkracht van uw kind. Namens de lezers op locatie Donge alvast hartelijk dank! 
 

Gefeliciteerd!  
In deze week feliciteren we op 2 april Isa (gr.8b); op 3 april Ivy (gr.3b) en Jace (gr.1/2a); op 4 april 
Mohammed (gr.1/2e), Robin (gr.8a) en Gio (gr.8a) en op 7 april Jocelyn (gr.6b) 
 

We wensen iedereen een heel fijn weekend! 
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Binnenkort in uw mailbox: 
Binnenkort krijgt u in uw mailbox een mail over de 
tevredenheidsenquête van de Scholengroep Holland 
 


