
 

 

 
 

 

  

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

Beste wensen 
Het nieuwe jaar, 2023, begon goed maandag met een proost op een goed, gezond 
en leerzaam jaar. We wensen iedereen, dat mag op vrijdag de 13e ook nog wel, een 
heel mooi jaar toe!   
 

 
Even voorstellen 
 

Na een kennismaking met het college van bestuur en het MT ben ik 
gevraagd om op interimbasis als directeur op de Prins Willem 
Alexanderschool te komen werken tot er een nieuwe vaste directeur 
is gevonden, de verwachting is tot eind april 2023.  
Graag vertel ik even kort wat over mijzelf. Ik werk al een flinke tijd in 
het onderwijs en heb jarenlang voor de klas gestaan op verschillende 
scholen, jenaplan, regulier en SBO. Vanaf 1999 heb ik leidinggevende 
functies gehad van locatieleider tot integraal directeur op scholen 
met heel diverse populaties. Mijn laatste vaste baan als directeur 
was op Kanaleneiland in Utrecht met een grote NT2 populatie. 
Inmiddels ben ik alweer jaren werkzaam als interim-directeur en heb 
ik me o.a. beziggehouden met kwaliteitsverbetering, verbinden van 
teams, fusietrajecten, HPS en visieontwikkeling. Vorig schooljaar 
heb ik ook een interimopdracht bij een van de scholen van dit 
bestuur mogen invullen. 
Ik woon in de Meern met Frank en heb twee volwassen zonen. 

Reizen, lezen en lekker eten (niet koken) zijn mijn passie.  
 
Ik kijk er naar uit om bij jullie aan de slag te gaan. Tot 1 februari a.s. ben ik 4 dagen op de verschillende 
locaties aanwezig zodat er een goede overdracht plaats vindt. Zo kan ik het team en de school alvast 
leren kennen.  
 
Tot ziens, 
 
Fieke van Olden 
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Parkeerchaos Donge 
Vòòr de kerstvakantie kregen wij bericht van een omwonende van onze 
schoollocatie Donge, die schade had aan zijn auto, mogelijk veroorzaakt in 
de parkeerchaos tijdens het halen of brengen van kinderen van PWA én 
Gideon. De veroorzaker is helaas doorgevlogen. Dit zijn natuurlijk 
onwenselijke situaties. Ook het foutparkeren op de stoep voor een 
speeltuintje, of voor een uitrit van een woning is de omwonenden een 
doorn in het oog. De komende periode wordt daarom weer extra 
gecontroleerd door Handhaving en de wijkagent. Geeft u het ook door aan 
de ophaal oma’s, opa’s, tantes, ooms enzovoorts? 
 
 
 

Rapportmappen retour 
Vrijdag 3 februari a.s. gaan de rapporten weer mee met alle leerlingen. Maar voor dat we dit in orde 
kunnen maken, willen we graag de rapportmappen die thuis liggen weer op school hebben. Zou u de map 
in de komende periode aan uw kind willen meegeven? Dan doen wij de rest! 
 
 

Vacature  
In een voorgaand weekblad, las u over het aangekondigde vertrek van PWA directeur Sandra Hunnego. 
Voor de definitieve opvolging, is een vacature gesteld.  
Kent u iemand, of bent u iemand die voldoet aan het functieprofiel? Neem dan contact op met Caroline 
Vos, manager HRM van Scholengroep Holland. Voor verdere informatie, verwijzen wij naar onderstaande 
link en de vacature in de bijlage bij dit weekblad. 
 
https://www.werkenbijscholengroepholland.nl/vacature/vacature-directeur 
 
 

BRAinS 
Vandaag zijn de nieuwe BRAinS boekjes uitgedeeld aan de kinderen. Het 
uitzoeken van leuke buitenschoolse activiteiten kan weer beginnen! 
Houd u de uiterste aanmelddatum in de gaten?  
 

 
VELE HANDEN…….. 

 
Op de eerste woensdag na de vakantie werden alle kinderen weer 

gecontroleerd op hoofdluis door ons luizenpluisteam. Het is fijn dat de luizenpluiscrew 
er weer was, maar… vele handen maken licht werk en daarom roepen we ouders op om 

ons luizenpluisteam te komen versterken. Als ergens nuttig (weg met de hoofdluis…) 
gecombineerd wordt met gezellig (een praatje met het kind dat je ‘onder handen hebt’…) 

is het hier wel. Kortom: pluis mee! Meer informatie (hoe, hoe vaak etc.) krijgt u van Lydia 
(06-19868115). 

 
 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.werkenbijscholengroepholland.nl%2Fvacature%2Fvacature-directeur&data=05%7C01%7Cj.wamelink%40obspwa.nl%7C4880daf622ff4feb16a008daf302c9b6%7C2abae77f02114517b8b00108c5a31e4f%7C1%7C0%7C638089490541570244%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=lDm3ukiifJUqfRhXt75zHkk5D7dqAf6ILIL66Mdb6hg%3D&reserved=0


Gefeliciteerd!  
In deze week feliciteren we op 14 januari Ayden (gr. 1/2e); op 17 januari Brent (gr. 5/6c) en Sanne (gr. 
1/2b); op 18 januari Jenaro (gr. 1/2e) en Mila (gr. 1/2f); op 19 januari Jesselyn (gr. 7a), Stacy (gr. 6b) en 
Vince (gr. 3a); op 18 januari juf Evelina; op 20 januari Almira (gr. 3a). 
 

We wensen iedereen een heel fijne weekend! 
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