
 

 

 
 

 

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

Hij komt!(toch?) 
Er breken weer spannende tijden aan. Sinterklaas schijnt onderweg te zijn, hoewel de stoomboot niet 
helemaal waterdicht is. We kunnen ons niet voorstellen dat Sinterklaas, áls hij er is, niet bij ons langskomt. 
Of anders een Piet, of een páár Pieten… Zodra we meer weten, leest u dat natuurlijk! 
 

Gym anders 
De gymlessen op onze school worden verzorgd door meester Jeffrey. Daar zijn we heel blij mee. 
Maar… behalve op de PWA geeft Jeffrey ook les op de tennisbaan. In dat laatste werk kan hij een 
belangrijke stap vooruit maken en helaas voor ons heeft hij gekozen voor die tennis-baan. Dat 
begrijpen we natuurlijk en we wensen Jeffrey na de kerstvakantie heel veel succes toe! 
 

Tegelijkertijd moeten we wel op zoek naar een enthousiaste en sportieve gymdocent die op de 
twee locaties van onze school gymlessen wil verzorgen voor de groepen 3 t/m 8. 

Kent of bent u onze nieuwe gymdocent? Via de link hieronder leest u meer over de vacature. 
  Vacature Vakleerkracht Gym | Scholengroep Holland (werkenbijscholengroepholland.nl) 

 

Talentenjacht weer succes 
Op woensdag 9 november werd ook het talentenuur voor de groepen 5 t/m 8 een groot succes. 
Breien, haken, jezelf presenteren, Duits of Tsjechisch spreken, bakken, tekenen, djembé spelen,  
schaken, dammen… Heel veel enthousiaste (groot)ouders lieten onze kinderen kennis maken met 
deze en nog veel meer activiteiten. Allemaal héél hartelijk bedankt; de kinderen hebben genoten! 
 

MR op site 
Op onze website www.obspwa.nl zijn van iedere 
vergadering van de Medezeggenschapsraad de notulen 
te lezen. Ongeveer drie weken na de vergadering worden 
de notulen op de site geplaatst. 
 

Ieder schooljaar wordt het jaarverslag van de MR op de 
site gezet. De notulen van het vorige schooljaar worden 
dan verwijderd en vervangen door het jaarverslag. In de 

loop van het schooljaar groeit dan het rijtje notulen, tot het jaarverslag weer wordt geplaatst. Het MR-
jaarverslag van schooljaar 2021-2022 is nu te lezen op onze website. 
 

Heeft u vragen of opmerkingen voor de Medezeggenschapsraad? Mailen naar mr@obspwa.nl kan altijd! 
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Hekproef op Bermweg 
Onze locatie aan de Bermweg – de Boshut – is vanaf de Bermweg lastig te bereiken. Kinderen fietsen om 
of lopen door de groenstrook, om het pad aan de kant van de speeltuin te bereiken. Om drukte op het pad 
bij de speeltuin te verminderen en natte schoenen tegen te gaan, starten we binnenkort een proef. 
Vanaf maandag 14 november gaat het hek aan de kant van de Bermweg open, alleen voor kinderen die 
lopend of met de fiets naar school komen. Het is niet de bedoeling kinderen met de auto voor het hek af te 
zetten. We zullen regelmatig bekijken of de proef een succes is. 
 

Uit de OR 
De ouderraad stuurt ons het volgende bericht: 

Het schooljaar is alweer een paar maanden geleden gestart. En ook 
de OR is sindsdien alweer druk bezig met vergaderen over school 
gerelateerde zaken en het organiseren van diverse activiteiten. De 
organisatie van het Sinterklaasfeest is gelijk van start gegaan en 
ook voor kerst zijn we al bezig met bedenken wat we dit jaar kunnen 
gaan doen. Later in het jaar mogen we ons ook nog buigen over het 
paasontbijt en de musical. Allemaal activiteiten die mede dankzij de 
vrijwillige bijdrage van alle ouders mogelijk zijn en die, zo hoopt de 
OR, de schoolervaring van de kinderen ook dit jaar weer een stukje 
mooier mag maken.   

 

Gefeliciteerd!  
In deze week feliciteren we op 12 november Felan (gr.1/2c); op 13 november Jolie (gr.3c); op 14 
november Kiki (gr.8a), Ryan (gr.3c) en Kai (gr.1/2d) en op 17 november Jarvi (gr.4b) 
 

 

We wensen iedereen een heel fijn weekend! 
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