
 

 

 
 

 

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

Vakantie!  
Na een flitsende dag met de Koningsspelen en – voor de bovenbouw – PWA’s got talent breekt om 14.15 
uur de meivakantie aan. Twee weken lang genieten van al die relaxte dingen waar je in een ‘werkweek’ 
geen tijd voor hebt om daarna helemaal klaar te zijn voor het laatste stuk schooljaar tot de 
zomervakantie. We hopen iedereen gezond en wel weer terug te zien op maandag 9 mei, om 8.20 uur! 
 

Mee 
Zoals we eerder schreven zijn de weken net voor en net na een vakantie “ouders-mee-naar-binnen-
weken”. 
Ook in de week na de meivakantie zijn ouders en andere wegbrengers dus welkom om met hun kind mee 
naar binnen te lopen.  
Omdat we er wel op letten dat onze lesuren zo goed mogelijk benut worden, willen we echt om 8.30 uur 
met de lessen beginnen. Dat komt goed uit, want dan gaat de tweede bel. Voor ouders is die bel dus het 
teken om de school te verlaten! Ook in de week voor en ná de breekweek zijn ouders weer welkom tijdens 
de inloop, van 8.20 uur tot 8.30 uur. 
 

Maar we hádden toch al… 
De bijdrage voor het schoolreisje betalen kán er natuurlijk bij in geschoten zijn.  
Maar we hádden toch al betaald voor dit schoolreisje? Het klopt dat er ooit betaald is voor een 
schoolreisje dat – corona – niet doorging. Dat geld is een jaar ‘in de pot’ gehouden. Toen het schoolreisje 
in het vorige schooljaar opnieuw niet doorging, heeft de penningmeester van de ouderraad alle betalingen 
teruggestort. U kon daarover lezen in weekblad 37. Is er iets misgegaan bij uw terugbetaling? Neemt u 
dan contact op met de penningmeester van de OR op penningmeesterouderraad@obspwa.nl. 
 

Imani in de Kindergemeenteraad 
In de gemeente Zuidplas wordt ieder jaar een kindergemeenteraad gekozen en zelfs een 
kinderburgemeester. Volgers van het Sinterklaasjournaal zagen zo de kinderburgemeester bij Sinterklaas 
langsgaan. Iedere school kiest uit de huidige groepen 7 een leerling die volgend jaar namens de school in 
de raad zit. Uit de kandidaten is Imani uit groep 7a gekozen om ons huidige gemeenteraadslid, Kenley, op 
te volgen. Gefeliciteerd en… succes volgend jaar!  
 

Beter…. 
Wij vinden een goed contact met onze buren heel belangrijk. Daarom doen we de 
oproep nog een keer. Moet u echt uw kind met de auto naar locatie Donge brengen? 
Parkeer dan op de parkeerplaatsen bij de school en niet op of voor de oprit van onze 
buren! 
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Gefeliciteerd!  
In deze weken feliciteren we op 24 april Meryem (gr.3b), Izzi (gr.4/5c), Lorenzo (gr.1/2b), Joey (gr.3a) en 
Ivan (gr.4/5c); op 25 april Jones (gr.4b); op 26 april Rae-Nomi (gr.1/2e) en Vayannah (gr.3b); op 27 april 
Dyanne (gr.7b) en Jorghinio (gr.5b); op 2 mei juf Tessa; op 3 mei Lennon (gr.1/2a) en Genée (gr.1/2e); op 
4 mei Tim (gr.1/2) en Kayen (gr.3b); op 5 mei Dylan (gr.8a); op 6 mei Lyam (gr.8a); op 10 mei James 
(gr.4/5c); op 11 mei Arne (gr.3a) en Khin Htwe (gr.7b); op 12 mei Nils (gr.1/2d), Jomaro (gr.4a) en meester 
Edwin en op 13 mei Lotte (gr.4a), Émile (gr.5b) en Sven (gr.6a). 

 

We wensen iedereen een heel fijne vakantie! 
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