
 

 

 
 

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

Break! 
Op maandag 6 juni is het Tweede Pinksterdag. De school is dan natuurlijk dicht. Maar ook in de rest van 
de breekweek blijft de deur voor de kinderen op slot. 
Het team verwerkt de toetsen van de afgelopen weken, het volgende schooljaar wordt alvast voorbereid, 
er zijn twee studiedagen… genoeg te doen dus! 
Op maandag 13 juni zien we iedereen graag weer om 8.20 uur op school voor de laatste weken van dit 
schooljaar.  
 

Mooie cijfers! 
Met mooie resultaten zijn we als school natuurlijk altijd tevreden. Maar de resultaten van het 
kwaliteitsonderzoek waaraan u heeft meegewerkt maken ons blij. Zowel ouders als leerlingen geven ons 

een echt goede beoordeling. Alles in orde dus? Voor een groot deel wel, maar er 
worden ook punten aangegeven die verbeterd kunnen worden. Daar gaan we 
natuurlijk mee aan de slag. 
Samen met dit weekblad heeft u in de mailbox een samenvatting en analyse van 
de resultaten gekregen. Bent u benieuwd naar het volledige onderzoek?   
Op de website (onder informatie) en via deze link is het complete onderzoek te 
lezen. 
 

Is vol vol? 
Dat ouders en leerlingen tevreden zijn over ons is fijn. We zien dat ook terug in het aantal inschrijvingen. 
Helaas betekent dat ook dat we op locatie Donge – behalve broertjes en zusjes van kinderen die al op 
school zitten - geen leerlingen meer kunnen plaatsen. Maar… is vol ook echt vol?  
Nu we volgend jaar op locatie Donge twéé groepen 3 vormen, kunnen we in die groepen wél weer 
leerlingen plaatsen. U heeft volgend jaar een kind in de – grotere – groep 3 op locatie Goudmos en 
overweegt een overstap naar locatie Donge? Neem dan contact op met de directie: directie@obspwa.nl. 
 

Wie waar? 
Ook op locatie Donge werken we hard aan de ‘line up’ voor het volgende schooljaar. Welke 

leerkracht krijgt welke groep onder zijn of haar hoede? Maar ook: welk lokaal wordt de 
thuisbasis van welke groep? 

Er zijn 11 PWA-lokalen beschikbaar, op de Donge en aan de Bermweg.  
En… er zijn 11 groepen. Als team bekijken we nu welke verdeling de beste is.  
Ook hier geldt weer dat we een zorgvuldige keuze willen maken waarbij we echt 

álle mogelijkheden goed bekijken.  
Wordt vervolgd! 
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Achteloos 
Vanaf 15 juni moet de school het even doen zonder zijn oudste kinderen. De groepen 8 gaan op kamp! 
De alternatieve schoolkampen van 2020 en 2021 waren een groot succes, maar écht weg is toch wel heel 
bijzonder. We wensen de groepen 8 héél veel plezier en…. op tijd naar bed hè!  
 

Dag juf Annemieke! 
Vooruitblikken op een nieuw schooljaar betekent natuurlijk ook: bedenken welke leerkracht 
in welke groep les gaat geven. Een naam die we in dat schema zeker niet gaan tegenkomen 
is die van juf Annemieke. Na heel veel jaren lesgeven in de onderbouw heeft juf Annemieke 
besloten dat ze na de zomervakantie met pensioen gaat. Er zijn nog heel veel mooie en 
leuke dingen te beleven. Het is natuurlijk nog niet zo ver, maar we wensen juf Annemieke 
alvast een heel fijne tijd toe! 
 

MR weer compleet 
De Medezeggenschapsraad van de PWA is weer compleet. Naast de personeelsgeleding is ook de 
oudergeleding gelukkig weer op volle sterkte. 
Na de volgende MR-vergadering op 29 juni stellen alle nieuwe leden zich in het weekblad aan u voor. 
 

Dank! 
Heeft u op 1 juni een mail gekregen om u uit te nodigen voor de bedankborrel voor de hulpouders? Denkt 
u er dan aan om voor donderdag 9 juni te reageren? We verheugen ons op uw komst! 
 

Donge (op tijd) op straat 
Van de BHV-coördinator van locatie Donge kregen we dit bericht: 

Dinsdag 24 mei om 11.00 uur was het even schrikken op de PWA, het brandalarm ging af voor een 
onaangekondigde ontruimingsoefening. Gelukkig was het net even droog en is de oefening heel 
goed gegaan. Alle kinderen en leerkrachten stonden binnen vier minuten buiten in de speeltuin!  
De locatie Bermweg heeft niet meegedaan aan deze oefening. Voor hen komt er, omdat het de 
eerste keer in het nieuwe gebouw is, een aangekondigde ontruimingsoefening aan. Er wordt nog 
overlegd over de datum. 

 

Gefeliciteerd!  
In de komende twee weken feliciteren we op 4 juni Ilse (gr.7b); op 5 juni Ayanleh (gr.5a); op 6 juni Xilke 
(gr.3a) en Eline (gr.6b); op 7 juni Theo (gr.3a) en Féline (gr.1/2c); op 9 juni Luuk (gr.1/2e), Bart (gr.7a), Lise 
(gr.8b) en Saar (gr.6b); op 11 juni Cas (gr.3a) en Jason (gr.3b); op 15 juni Levi (gr.8b) en Nova (gr.1/2c) en 
op 16 juni Demi (gr.6b) en Lana (gr.1/2e). En natuurlijk feliciteren we nog juf Chantal (jarig op 30 mei) en 
intern begeleider Stefanie (jarig op 31 mei)! 
 

 

We wensen iedereen een heel fijne vakantie! 
 

3 juni 2022 – www.obspwa.nl 
 

: obspwa  :obs Prins Willem Alexander 
 


