
 

 

 
 

 

  

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

50 jaar  
(onderwijservaring 😊) 
 
In een vorig weekblad schreven wij al over onze jubilarissen in het 
onderwijs, te weten juf Sandra en juf Chantal. Beiden haalden in januari hun 
25-jarig ambtsjubileum en delen daarmee samen 50 jaar onderwijservaring! Onder 
het genot van een hapje en drankje, werden beide jubilarissen door PWA-collega’s bedankt voor 
hun waardevolle inzet. 
 

 

Workshop Aikibudo 
Deze week heeft, als een soort try-out, een workshop zelfverdediging 
(Aikibudo) plaatsgevonden voor groepen 7 en 8 (Goudmos) en 
groepen 5, 5/6, 6 en 7 (Donge). De lessen werden goed ontvangen; 
het was een succes. Op déze manier, kan PWA ook de gymtijden 
aanvullen. In februari volgt nog een les.  
 

 
Ouderportaal ParnasSys dicht 
Deze week is de IEP-toets periode van start gegaan. De komende weken is daarom de module van het 
Ouderportaal ParnasSys, waarin de toets resultaten van uw kind te zien zijn, gesloten. 
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Lars de kleine ijsbeer   
              🐻      

Onze kleuters zijn afgelopen week gestart met een 
nieuw thema, te weten: Winter, 

noord/zuidpool⛄  
Er is in de gangen een speel-iglo opgezet, 

ingericht met o.a. berenvellen, een vuurkorf  
(die niet brandt natuurlijk) en een echte slee. 

Bij dit thema hoort ook Lars, de kleine ijsbeer, die bij alle kleuters een nachtje komt 
logeren. Wat een gezellige gast!!! Wij wensen alle kleuters én hun ouders een fijne tijd met Lars! 

 
Veilig Verkeer Nederland 

(Nieuwerkerk) 
VVN schreef: 
 
De parkeeroverlast op Donge/Dieze, rondom de scholen PWA en Gideon, heeft enerzijds te maken met de 
wijkinrichting (te weinig parkeervakken en smalle straten) en anderzijds met het gedrag van mensen. De 
overlast duurt doorgaans maximaal 10 minuten per breng-/haalmoment. 
 
Wij, VVN Zuidplas, politieteam Waddinxveen-Zuidplas en handhaving Zuidplas, verzoeken iedereen 
daarom dringend de volgende richtlijnen na te leven: 

- Kom zoveel als mogelijk op de fiets. Dat is vooral goed voor de kinderen, zodat ze met verkeer om 
leren gaan. 

- Parkeer de auto in de daarvoor bestemde parkeervakken en als er dichtbij geen plekje is, dan in 
een vak een eindje verderop. 

- Kom op tijd, zodat het niet erg is om een minuutje langer te lopen, omdat er dichtbij geen 
parkeerplek meer is. 

- Parkeer je (bak)fiets op een plek waar andere ouders/weggebruikers er geen last van hebben. 
- Gebruik geen excuus om je niet aan de regels te hoeven houden. 

 
VVN Zuidplas, politieteam Waddinxveen-Zuidplas en handhaving Zuidplas werken graag met u samen 
aan een veilige schoolomgeving. We zullen regelmatig parkeercontroles bij de scholen houden om te 
kijken of we met elkaar dichter bij de ideale schoolomgeving kunnen 
komen. In voorkomende gevallen, zullen we waarschuwen als het 
(parkeer)gedrag niet helemaal juist is en in extreme gevallen 
kunnen zelfs boetes worden gegeven. 
 
Dank voor uw medewerking.  
Een veilige omgeving maken we    
samen! 
 

 
 
 



Vergaderingen OR en JMR 
Voor de komende week stond op de PWA-kalender een OR-vergadering ingepland. Deze vergadering komt 
te vervallen. De volgende vergadering is weer op 6 maart 2023. 
 
De JMR-vergaderingen van komende week op Donge en Goudmos, schuiven door naar begin februari a.s. 
De JMR maakt dan meteen kennis met de nieuwe interim directeur Fieke. 
 
 

Gefeliciteerd!  
In deze week feliciteren we op 21 januari Imran (gr. 7b), Jhosnee (gr. 4a) en Mylène (gr. 5/6c); op 22 
januari Oumaya (gr. 1/2E); op 24 januari Yesse (gr. 1/2E), Yikshith (gr. 1/2a) en juf Sandra S.; op 25 januari 
Jesse (gr. 6a); op 26 januari Vera (gr. 5/6c); op 27 januari Ishara (gr. 6b). 
 

We wensen iedereen een heel fijn weekend! 
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