
 

 

 
 

 

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

Rommel 
We hadden het kunnen weten natuurlijk. Alle kinderen mochten op 22 november 
hun schoen zetten. En door wie werd er voor ieder kind een schoencadeautje 
gebracht? Door… de Rommelpiet!  
Dat was schrikken natuurlijk. Maar toen alle rommel was opgeruimd en de pakjes 
op een of andere manier waren gevonden, was iedereen natuurlijk wel heel blij. 
Dank je wel, Piet! 
 

PWA zoekt 
We zoeken een vakleerkracht gym, daar schreven we al eerder over. En… we zijn nog steeds op zoek. 
Een nieuwe gymjuf of -meester is van harte welkom! 
 

Maar… we zoeken naar nog meer uitbreiding van ons team.  
De PWA zoekt per direct een leerkracht die aan (bovenbouw)groepen les wil geven, vooral aan groep 7. 
Het gaat hier om het vervangen van een leerkracht met verlof en lesgeven op losse dagen in verschillende 
groepen. 
Een vaste groep is ook mogelijk, daar is zicht op na de zomervakantie. Losse dagen blijven lesgeven na de 
zomer is ook mogelijk.  
 

Alle bijzonderheden over deze vacatures zijn te vinden op de site van Scholengroep Holland: 
https://www.werkenbijscholengroepholland.nl, via de knop vacatures op onze site www.obspwa.nl, 
gewoon ‘live’ bij directeur Sandra Hunnego óf per mail via directie@obspwa.nl. 
 

Nog twee weken 
Sinds het begin van deze week staat in (of bij) ieder lokaal een doos waar 
boodschappen in verzameld worden. De boodschappen zijn bestemd voor de 
boodschappenactie van Rob van Lopik. We schreven daar in het vorige weekblad 
over en de dozen worden hier en daar al goed gevuld.  
Tot 9 december staan de dozen klaar voor ook uw houdbare boodschappen. Samen 
maken we hier een groot succes van! 
 

Gefeliciteerd!  
In deze week feliciteren we op 26 november Emel (gr.7b), Isak (gr.7b) en Livia (gr.1/2c); op 28 november 
Jannes (gr.6a), Sam (gr.1/2d) en juf Agnes; op 30 november Jesse (gr.8b) en op 2 december Jada (gr.6b) 
en Sam (gr.7a). 

 

We wensen iedereen een heel fijn weekend! 
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