
 

 

 
 

 

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

Kerst 
We hebben het een paar jaar over moeten slaan, maar nu kan het weer: 
op woensdag 21 december gaan we tussen 18.00 uur en 19.00 uur genieten van een heerlijk 
kerstdiner! Op maandag 12 december krijgen alle kinderen een uitnodiging mee naar huis.  
 

Het diner gaat weer bereid worden door de beste koks die we kunnen bedenken: de 
ouders! Vanaf woensdag 14 december kunt u via Parro aangeven welk deel van het 
buffet u gaat verzorgen. U heeft zelf een heel leuk idee? Op veel menu’s staat ook 
‘verrassing’.  
 

Ouders / verzorgers hoeven zich niet te vervelen tijdens het kerstdiner. Zij zijn van 
harte uitgenodigd in het kerstcafé. Onder het genot van een glaasje glühwein of 
chocolademelk kunnen ze gezellig bijpraten met elkaar. U komt naar het kerstcafé? 
Laat u dat even weten via Parro? Daar lezen we ook graag welke ouders helpen bij 
het opbouwen en/of opruimen van het kerstcafé. Én of u iets lekkers meeneemt 
voor in het café….  

Op locatie Goudmos is het kerstcafé te vinden in de aula en op locatie Donge in de kleine gymzaal.  

Het wordt vast een heerlijke en gezellige avond. Wij verheugen ons er al op! 
 

Kerstkaart 
Op 7 december, Sinterklaas was na een geweldige 5 december net verdwenen, kwam de Ouderraad in 
actie. Een groot aantal ouders stak 
de handen uit de mouwen om de 
school in kerstsfeer te brengen. 
Bomen werden geplaatst én 
opgetuigd; slingers, lichtjes en 
andere versieringen werden 
opgehangen. Zo ziet nu de Boshut, 
onze Bermweglocatie, eruit als een 
kerstkaart! Dank jullie wel, ouders! 
 

Gaten 
Degenen die dachten dat we wel kláár waren met virussen, verkoudheden en griepvarianten komen deze 
weken bedrogen uit. 
Ook binnen het team van de PWA hebben we te maken met zieke leerkrachten. Tot kort geleden konden 
zieke leerkrachten steeds vervangen worden. Natuurlijk is dat ook wat we blijven proberen, maar 
vervanging is steeds moeilijker te vinden. In de afgelopen week moest een aantal groepen daarom thuis 
blijven.  
Voorkomen dat leerkrachten ziek worden kunnen we niet. Vervanging zoeken voor leerkrachtloze groepen 
kunnen we wel, maar dat zal niet altijd lukken. Ouders zullen altijd zo snel mogelijk geïnformeerd worden 
als een groep geen leerkracht heeft. 
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Dag muziekjuf Marieke  
Een jaar lang hebben we in school mogen genieten van de muzieklessen van juf Marieke. 
Boomwhackers, andere instrumenten, ritmes, klassieke muziek… allerlei onderwerpen kwamen langs in de 
lessen. Maar… na de kerstvakantie gaat juf Marieke andere uitdagingen aan. Geen muzieklessen meer op 
een vast tijdstip dus. 
We bedanken juf Marieke voor de leuke lessen en wensen haar natuurlijk heel veel succes! 
 

Gefeliciteerd! 
In deze week feliciteren we op 11 december Lars (gr.5b) en Kyler (gr.8a); op 13 december Jim (gr.3a) en 
Mila (gr.7b) en op 14 december Kaat (gr.1/2d) en Dean (gr.6b)  

 
 

 
We wensen iedereen een heel fijn weekend! 
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