
 

 

 
 

 

  

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

 

Het zal vast een heel druk weekend worden, voor Sinterklaas.  
Toch heeft hij laten doorschemeren dat hij onze school maandag gaat bezoeken. 
Dat is geweldig nieuws en we gaan er maandag dan ook een gezellige dag van maken. 
 

Wat u verder moet weten over 5 december? 
Alle kinderen komen op de gewone tijd op school en gaan dan naar de klas, maar… ze houden hun jas 
aan. Samen met de leerkracht gaan ze om 8.30 uur naar buiten. Áls Sinterklaas dan komt, kunnen we 
hem met elkaar ontvangen. 
 

Mogen ouders blijven om te kijken hoe Sint en zijn Pieten aankomen? 
Dat mag, maar er zijn een aantal afspraken. Alleen ouders die lief zijn geweest, zijn welkom én ze moeten 
beloven mee te zingen. Bovendien letten ouders heel goed op waar ze mogen staan. Op beide locaties 
geldt dat ouders niet op plekken gaan staan die bedoeld zijn voor andere gebruikers van het gebouw 
(peuterspeelzaal, Gemiva…) of de buren. Let u op de aanwijzingen?  
Zou het weer maandag slecht zijn, ontvangen we Sinterklaas binnen. Daar hebben we dan helaas géén 
plaats voor ouders en andere belangstellenden…  
 

Als de school die dag uitgaat om 14.00 uur, hebben we vast een heerlijke Sinterklaasdag achter de rug.  
 

Vol verwachting klopt ons hart….  
 

 

Dag Sinterklaasje… 
Als Sinterklaas maandagavond aan het eind van Pakjesavond weer teruggaat naar Spanje, heeft hij een 
drukke tijd achter de rug. Er zal wel even geëvalueerd moeten worden met de verschillende Pieten. 
 

Maar… de school gaat kort na Sinterklaas op weg naar het volgende feest: Kerst. 
In de loop van de week maken de bomen hun entree en zal de PWA langzaam groen kleuren. 
 

Juf of meester op de PWA 
Werken op de Prins Willem Alexanderschool als gymleerkracht of als juf of meester? 
Het kán nog steeds en… dagen, tijden en groepen zijn  bespreekbaar. De vacatures 
die we eerder in het weekblad noemden ‘staan nog steeds uit’. Kent of bent u 
iemand die ons team wil komen versterken? Welkom! Via de website van de 
PWA of de Scholengroep Holland, óf direct bij directeur Sandra Hunnego is alle 
informatie over onze vacatures te vinden.  
 

D Z E E W E E K 
14 



Nog één week 
Wat worden de dozen voor de boodschappenactie al goed gevuld. Bij iedere groep 
staat een steeds vollere doos en bij sommige groepen zelfs al méér dan één. 
Laten we er samen voor zorgen dat mensen die het minder breed hebben, rond de 
kerstdagen net iets méér hebben om van te genieten. 
Tot 9 december kunnen de dozen gevuld worden met houdbare boodschappen. 
Op die dag worden de boodschappen opgehaald. 
 

Gefeliciteerd!  
In deze week feliciteren we op 3 december Femke (gr.7b); op 4 december Maritina (gr.1/2d), Lola (gr.3c) 
en Noa (gr.3a); op 7 december Sara (gr.5b); op 8 december Chanel (gr.3a), Anna (gr.1/2c) en Tobias 
(gr.1/2e) en op 9 december Dex (gr.3c). 

 
 

We wensen iedereen een heel fijn weekend! 
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