
 

 

 
 

 

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

Kerst! 
Op maandag 12 december kregen alle kinderen van onze school een uitnodiging 
mee voor het kerstdiner. 
Inmiddels is ook op verschillende manieren per groep het menu samengesteld.  
Dat kan niet meer misgaan dus: woensdagavond 21 december wordt van 18.00 
uur tot 19.00 uur een feest! 
 

Denkt u er nog aan zich aan te melden voor het kerstcafé en de menulijst voor de groep(en) van uw 
kind(eren) in te vullen? 
 

En dan… 
Aan het eind van de week, op vrijdag 23 december om 14.00 uur, begint voor iedereen de kerstvakantie.  
Géén vrije laatste dag voor de vakantie dus.  
Dat heeft een aantal voordelen. We sluiten nu het jaar samen af. Een mooi moment om op een gezellige 
dag terug te kijken op 2022 én alvast vooruit te kijken naar 2023.  
De uren die we op deze dag op school zijn, zorgen er ook voor dat we op het jaartotaal van 943,5 uur 
komen. Boven de 940 uur dus die we jaarlijks minimaal moeten maken. Na de invoering van het 
continurooster hielden we vast aan de breekweek in juni. Door bijvoorbeeld van déze vrijdag een officiële 
schooldag te maken, komen we aan het juiste aantal lesuren. 
 

De laatste week voor de vakantie is weer een ‘ouders-mee-naar-binnen-week’. U bent dus weer welkom 
om met uw kind mee naar binnen te lopen. Ook handig rond het kerstdiner… 
 

Op zoek naar… 
Op vrijdag 9 december kreeg u in uw mailbox het bericht dat onze directeur Sandra Hunnego ons op 1 

februari gaat verlaten. Dat liet ons ook als team niet koud.  
We hebben tenslotte samen op een goede en constructieve manier veel bereikt.  
Maar… de PWA draait door na 1 februari. We zullen dus op zoek moeten gaan naar een nieuwe 

directeur. We houden u, in het weekblad en/of in aparte brieven, op de hoogte.  
 

Meester Jeffrey weg, maar… 
Eerder schreven we al dat meester Jeffrey na de kerstvakantie zoveel meer les gaat geven op zijn 
tennisschool, dat hij helaas de PWA moet verlaten. Maar… helemaal geen gym, dat vindt meester Jeffrey 
niet kunnen. Daarom blijft hij in de komende twee maanden nog twee dagen per week lesgeven op onze 
school. Op maandag geeft hij de groepen 3 t/m 8 op locatie Goudmos lessen van 45 minuten en op 
vrijdag doet hij dat op locatie Donge. Voor deze lessen wordt een nieuw rooster gemaakt. De andere uren 
gym op het rooster vult de leerkracht zelf in, bijvoorbeeld met een buiten-spelles. Intussen zoeken we 
natuurlijk door naar ‘de nieuwe Jeffrey’.  
Ook hiervan houden we u op de hoogte! 
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Nieuws uit de MR 
De Medezeggenschapsraad van de PWA schrijft: 

Als MR vinden we het belangrijk om geregeld via het 
weekblad te laten weten waar we ons mee bezig houden. 
 

Afgelopen week is duidelijk geworden dat Sandra 
Hunnego de PWA gaat verlaten. De MR wil haar bedanken 
voor de samenwerking de afgelopen jaren. Bij de 
vergadering van maandag heeft de MR overleg gehad met 
Anke van Vuuren, de bestuurder van Scholengroep 
Holland. In dit overleg is constructief gesproken over de 
zoektocht naar de vervanging van Sandra. De MR wordt 
meegenomen in dit traject en zal nauw betrokken zijn bij 
de benoeming van een nieuwe directeur. 
 

Mochten er vragen, opmerkingen en/of onduidelijkheden 
zijn, kunt u de MR altijd benaderen via mr@obspwa.nl. 
 

Gefeliciteerd! 
In deze week feliciteren we op 17 december Abigail (gr.8b) en Kyan (gr.7b); op 17 december Mason 
(gr.1/2c); op 21 december Madelon (gr.5/6c) en juf Merel; op 22 december Juul (gr.1/2c) en op 23 
december Jack (gr.1/2c). 
 
 

 

 
We wensen iedereen een heel fijn weekend! 
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Persoonlijk nootje 
Voor één keer dan in het weekblad: een persoonlijk nootje. 

In de afgelopen jaren heb ik - namens het PWA-team – iedere week het 
belangrijkste schoolnieuws in het weekblad geschreven en naar u toe gestuurd. 

Dit is de laatste keer. 
Vanaf volgende week verzorgt Jolanda Wamelink het weekblad. Ik wens 
Jolanda succes en bedank u voor alle positieve reacties op ‘Deze Week’! 

Met vriendelijke groet, Hans Poulus.  
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