
 

 

 
 

 

  

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

Kerstdinercafé 
Wat fijn dat we dit jaar weer een “gewoon” kerstdiner en voor de ouders een kerstcafé mochten 
organiseren! Iedereen zag er feestelijk uit en de buffetten waren rijkelijk gevuld met zelf gemaakte of zelf 
gekochte lekkernijen.  
 
Langs deze weg willen wij alle koks bedanken voor al het 
lekkere eten, maar ook de ouders van de ouderraad, die alles 
tot in de puntjes hadden voorbereid.  
 
Vandaag gaat het eindsignaal om 14.00 uur voor alle kinderen 
en zit het jaar 2022 erop.  
 

Meester Hans-dag 
Vrijdag 16 december 2022 gaat in de boeken als de “meester Hans-dag”! Wat een feestelijke dag was dit 
voor meester Hans, die na de kerstvakantie lekker gaat genieten van zijn pensioen! Opgewacht door alle 
kinderen en leerkrachten van locatie Goudmos, mocht meester Hans door een erehaag lopen. Dat ging 
nog best soepel, onder de handjes door van de kleuters! Een mooie toespraak van Sandra, 2 

kerstbomen vol met goede wensen, taart eten met groep 4a, een 
lekkere lunch, muziekbingo met beide groepen 8 en na 
schooltijd een mooi feestje met (oud) collega’s. Met elkaar 
hebben we meester Hans een onvergetelijke dag bezorgd, waar 
hij ook in deze afgelopen week nog veel over heeft gesproken. 
Meester Hans, wij danken u voor alle fijne jaren bij ons op 

PWA en wensen u en uw dierbaren hele fijne en vooral gezonde 
pensioenjaren toe! 
 

2x25 jaar in het onderwijs 
In januari 2023 zitten zowel Sandra Hunnego, als Chantal de Rijk 25 jaar in het onderwijs-vak en dat is 
zeker een vermelding waard! Samen met het PWA-team, zal op passende wijze aandacht aan deze 
mijlpaal besteed worden. Alvast gefeliciteerd en vooral bedankt! 
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Vacature  
Vanwege een medische aandoening, is juf Maaike van groep 7a helaas per 1 februari 2023 genoodzaakt 
te stoppen met werken. Dat is erg vervelend voor iedereen, maar nog het meest voor juf Maaike, die niet 
meer kan doen wat ze het liefst doet…….. lesgeven. Wij wensen juf Maaike veel sterkte toe de komende 
tijd met het afronden van haar werkzaamheden op PWA.  
 
PWA is dringend op zoek naar (een) enthousiaste leerkracht(en) voor groep 7. Kent u iemand, of bent u 
iemand die per 1 februari 2023 ons team komt versterken? Neem dan contact op met Sandra Hunnego. 
Voor verdere informatie, verwijzen wij naar onderstaande link en de vacature in de bijlage bij dit weekblad. 
 
Leerkracht groep 7 | Scholengroep Holland (werkenbijscholengroepholland.nl) 
 

Snelle start 
Ook na deze kerstvakantie beginnen we op maandag 9 januari 2023 gewoon om 08.30 uur. De eerste 
week na de kerstvakantie is weer een ouders-mee-naar-binnen-week. Op maandag proosten we met de 
leerlingen op een gezond en leerzaam 2023.  
 
Op de woensdag na de kerstvakantie, volgt dan traditiegetrouw, zoals na elke schoolvakantie, de 
“hoofdluiscontrole”. 
 

Kerstgroet 
Namens het hele PWA team wensen wij iedereen een hele fijne vakantie toe, fijne feestdagen en een goed 
en gezond 2023 en voor alle zieken: Beterschap! 
 

Gefeliciteerd!  
In deze week feliciteren we op 24 december Thijmen (gr. 6b); op 27 december Jasper (gr. 8a); op 28 
december Mexim (gr. 8a) en Ben (gr. 1/2b); op 29 december Chavyah (gr. 5/6c), Nils (gr. 3a) en Caoiymhe 
(gr. 1/2d); op 30 december Sarah (gr. 4a), juf Maaike en juf Mara; op 31 december Vishant (gr. 8b) en 
Dylan (gr. 3a); op 1 januari Jonathan (gr. 8a); op 2 januari Kate (gr. 4b) en Yasmine (gr. 5/6c); op 3 januari 
Esmay (gr. 8b), Tijn (gr. 5a) en Kyara (gr. 1/2b); op 4 januari Dina (gr. 7b) en Benjamin (gr. 1/2f); op 5 
januari Madee (gr. 6a) en Shaza (gr. 4a); op 10 januari Josefien (gr. 3c); op 12 januari Noa (gr. 8a) en 
Sanne (gr. 1/2f) 
 

We wensen iedereen een heel fijne feestdagen 
en een goed en gezond 2023! 
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https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.werkenbijscholengroepholland.nl%2Fvacature%2Fleerkracht-groep-7&data=05%7C01%7Cj.wamelink%40obspwa.nl%7C13ab83f62ce849f8dd5708dae415b2bb%7C2abae77f02114517b8b00108c5a31e4f%7C1%7C0%7C638073079093812947%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ay8YDxTual1ugtC%2FrI6lhZBiAsJSqoLdE70bcgYqz3E%3D&reserved=0

