
 

 

 
 

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

Dank u! 
Op donderdag 23 juni mócht het weer: een borrel op school om alle ouders / verzorgers die ons ook dit 
jaar weer geholpen hebben te bedanken. Er waren gelukkig veel ‘helpende handen’ aanwezig, maar niet 
iedereen kon helaas aanwezig zijn. Daarom nog één keer: dank u wel voor uw hulp, dit jaar! Volgend jaar 
weer? 

Team compleet 
In de mail die alle ouders / verzorgers vorige week kregen van de directie, stonden keurig alle teamleden 
vermeld die verantwoordelijk zijn voor een groep. Maar… het team van de PWA telt ruim dertig leden. 
Allemaal onmisbaar. Wie kunt u allemaal tegenkomen op de beide locaties? 

Onderwijsassistenten Sandra Scheffer, Sandra van der Graaf, Marijke van Vliet, Julia 
Cnossen en Helma Hoogendoorn bijvoorbeeld en conciërges Perry Koppers en Ben 

Geutjes, Perry op locatie Goudmos en Ben op locatie Donge. Jolanda Wamelink 
verzorgt ook komend jaar weer de administratie. 

Jeffrey Paanakker geeft de gymlessen, Sabine Koopmans geeft Engels en Marieke 
van Mannekes is docent muziek. 

Intern begeleiders zijn Stefanie Koedam, Tessa Hensen en Mieke de Haan. 
Chantal de Rijk is adjunct directeur en ook in het komende schooljaar is de leiding van de school in 
handen van Sandra Hunnego.  
In deze overzichten ontbreekt de naam van Hans Poulus. Hij zal in de loop van het volgende schooljaar 
afscheid nemen van het onderwijs en is tot die tijd op verschillende plekken in de school actief. 
 

(Niet helemaal) nieuw: 
Ze was al even actief op locatie Donge, maar toch stelt ze zich even voor: juf Mara. 
 

Graag wil ik mij met dit kleine stukje voorstellen aan jullie. Mijn naam is Mara, ik 
ga komend schooljaar de lessen verzorgen in groep 1/2 a, samen met Juf 
Claudia. Sommigen kennen mij misschien al van de schoolreis of van de andere 
PWA-locatie (Donge). Waar ik sinds januari voor Mariska ben ingevallen. De 
meeste kinderen zal ik 30 juni ontmoeten tijdens de doorstroomochtend, ik kijk 
er al naar uit!  
 

Mijn (onderwijs)hart gaat sneller kloppen als ik voor de klas sta! Elk kind 
ontwikkelt zich op eigen wijze en in een eigen tempo. Ik help graag de kinderen 
hun krachten en kwaliteiten te onderzoeken, prikkelen en ontwikkelen. In 2015 
ben ik als Engelse leerkracht in Thailand begonnen, waar ik met veel plezier 
heb gewerkt. De bedoeling was om 1 jaar in Thailand te gaan werken, maar na 
het ontmoeten van mijn vriend werden dat 5 mooie jaren. In 2020 hebben we 
besloten om ons te gaan vestigen in Nederland. Ik houd nog steeds heel erg veel van reizen, 
verschillende culturen ontdekken en ik ben graag creatief bezig. Dat zullen jullie ook in mijn lessen terug 
gaan zien. 
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U bent er aan gewend: op Klasbord zet de leerkracht regelmatig nieuws uit de groep, foto’s, verzoeken etc. 
Maar… we gaan afscheid nemen van Klasbord. In het nieuwe schooljaar gaan we gebruik maken van 
Parro.  
In het laatste weekblad gaan we uitgebreider in op Parro.  
Wat kunnen we met de app en wat gaan we er mee doen?  
U leest dan meteen hoe u na 1 augustus - ‘Over-op-Parro-dag’ – meteen gebruik kunt maken van alle 
mogelijkheden van Parro.  
 

Smart? 
We schreven er al in weekblad 3 van dit schooljaar over: smartwatches. 
Toch zien we ze steeds meer in de school en ook bij steeds jongere kinderen. 
Sinds 20 september is de afspraak dat smartwatches – net als telefoons – in een bakje bij 
de leerkracht worden bewaard. Hartslag meten is niet heel erg nodig tijdens de les, net als 

het tellen van je stappen. 
En berichtjes versturen en ontvangen? Tijdens de les? 

Bovendien zijn smartwatches kostbare apparaatjes. We kunnen geen garantie geven dat er niets 
mee gebeurt.  

De oplossing? Gewoon thuislaten! Wel zo smart… 
 

Mappen mee 
Op vrijdag 1 juli krijgen de kinderen hun laatste rapport mee naar huis. 
De leerkracht geeft het rapport mee in de rapportmap die u thuis bewaart. Wilt u er voor zorgen dat de 
map uiterlijk op woensdag 29 juni op school is? 
De leerkrachten kunnen de map dan vullen.  
  

Gefeliciteerd!  
In deze week feliciteren we op 25 juni Hasna (gr.1/2e) en Niels (gr.1/2e); op 26 Daris (gr.8b), Thomas 
(gr.1/2c), Lyen (gr.1/2c) en Sepp (gr.1/2e); op 27 juni Laura (gr.7a); op 28 juni Mike (gr.8a) en Tjez (gr.5a) 
en op 1 juni Senna (gr.6b) en meester Justin. 
 
 

 

We wensen iedereen een heel fijn weekend! 
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