
 

 

 
 

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

Nog één 
Nog één week duurt schooljaar 2021-2022. Die week is heel kort, maar wel heel bijzonder! 
Op donderdag 7 juli begint om 14.00 uur de zomervakantie. Deze laatste week voor de vakantie zijn 
ouders weer welkom tijdens de inloop, ’s ochtends. Dat geldt ook voor de eerste week ná de vakantie. 
 

Op vrijdag 1 juli sloten collega’s en oud-collega’s al samen met Annemieke haar onderwijsloopbaan af en 
op woensdag 6 juli nemen alle kinderen afscheid van juf Annemieke. Dat wordt vast een mooie dag! 
 

De planken op! 
Er is in de afgelopen periode heel hard geoefend en nu is het dan eindelijk 
zover: de groepen 8 gaan de planken op met hun musical Het goud van het 
eiland Albatros. Maandag 4 juli is de dag van groep 8b en op dinsdag 5 juli is 
het podium in de aula van theater Goudmos van groep 8a. 
Voor degenen die een kaartje hebben kunnen bemachtigen: veel plezier en voor 
de spelers: toi toi! 
 

Ouderraadnieuws 
Van de Ouderraad kregen we het volgende bericht binnen: 
 

We mochten weer!   
  

Na 2 jaar waarin er helaas weinig extra en volledige festiviteiten voor de kinderen hebben kunnen 
plaatsvinden i.v.m. de corona-beperkingen, hebben we ons als Ouderraad dit jaar weer (bijna) volledig in 
mogen zetten om wel het e.e.a. te mogen organiseren. En wat was het leuk om te doen!   
  

De kinderen hebben weer een super leuk en gezellig sinterklaasfeest met elkaar mogen vieren, met 
diverse cadeautjes en een bezoek van de Sint en zijn Pieten. Ook hebben de kinderen een gezellig en 
lekker paasontbijt gehad en hebben ze met kerst ook iets leuks mogen ontvangen. Zo mooi om te zien 
hoe de kinderen ervan hebben genoten.   
  

Dit alles was niet mogelijk geweest zonder de vrijwillige bijdrage van u als ouders/wettelijk 
vertegenwoordigers. De vrijwillige bijdrage die aan het begin van het schooljaar door u is betaald, is 
namelijk ingezet voor uitgaven met betrekking tot feesten of festiviteiten, zoals het sinterklaasfeest, kerst, 
Pasen, de talentshow en de musical. Daardoor zijn deze extra’s mogelijk gemaakt en daarvoor willen 
zowel de Ouderraad als de kinderen u hartelijk bedanken.   

 
 

 
 
 

D E Z E W E E K 34 



De Boshut… 
Het gebouw aan de Bermweg waarin twee van onze groepen hun lokaal hebben, ging naamloos door het 
leven. Tot de JMR van locatie Donge een prijsvraag uitschreef onder de leerlingen. 
Uit alle inzendingen koos de JMR vijf namen en daarover stemden de groepen 5 t/m 7. 
Vanaf nu heet het-gebouwtje-aan-de-Bermweg-met-twee-lokalen-van-de-PWA dus… de Boshut! 
Er komt vast een mooi naambordje. 
 

Gefeliciteerd!  
In deze week feliciteren we op 2 juli Adnan (gr.1/2d); op 4 juli Jonathan (gr.7b); op 5 juli Fay (gr.1/2a), 
Baraa (gr.8a), Vin (gr.1/2a) en conciërge Perry en op 8 juli Lian (gr.1/2c), Jayen (gr.3b) en Lily (gr.7a).  
 
 

 

We wensen iedereen een heel fijn weekend! 
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