
 

 

 
 

 

  

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

Valentijnsdag 
Begin deze week, werd op PWA hard gewerkt aan het thema “Valentijnsdag”. Sommige ouders, kregen 
lieve knutsels; andere ouders kregen foto’s met lieve wensen via Parro. Maar de eindconclusie was vooral: 
we zijn niet alleen op Valentijnsdag lief voor elkaar, maar het hele jaar door! 

 
 
 

Thema piraten 
Op beide locaties is deze week bij de kleuters een nieuw thema van start 
gegaan……het gaat de komende weken vooral over Piraten en Woeste Willem!  
Mocht u nog spullen thuis hebben, waar u niets mee doet, passend bij dit thema, dan maakt u de kleuters 
(en de juffen) hier erg blij mee! 
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MR vergadert  
De volgende MR-vergadering vindt plaats op dinsdag 21 februari a.s. op locatie Goudmos. 
 

JMR vergadert ook  
De afgelopen keer hebben de beide JMR-en met juf Fieke vergaderd, i.p.v. met meester Jeffrey. Er is 
gesproken over de wensenlijst van materialen van beide locaties. We zijn nu bezig om budget vrij te 
maken, zodat snel het één en ander aangeschaft kan worden. Ook zijn er nieuwe ideeën besproken.  
Op Goudmos kwamen de kinderen met het voorstel om de patio op te frissen, zodat de 

bovenbouwgroepen hier om de beurt met mooi 
weer kunnen lunchen.  
De JMR gaat een plan maken en dit aan de 
leerkrachten voorleggen. Bij akkoord gaan ze dit 
aan de klassen vertellen en maken ze een 
roostertje. 
 
Op Donge was het idee om meer natuur rond de 
school te maken. Bijvoorbeeld een insectenhotel en 
vogelhuisjes.  
 
Wat een enthousiasme en wat wordt er goed 
meegedacht!  

 

Broertjes/zusjes inschrijven 
De kleutergroepen op onze locatie Goudmos stromen aardig vol. Als er nog broertjes/zusjes zijn, die 
binnenkort 3 jaar of al ouder zijn en nog niet ingeschreven, wilt u deze dan aanmelden? Alvast bedankt. 
 

Gefeliciteerd!  
In deze week feliciteren we op 18 februari Jelte (gr. 3a); op 19 februari Cato (gr. 4a), Axelle (gr. 4b) Lilly (gr. 
4b) en juf Mieke; op 20 februari Anne-Julia (gr. 8b); op 23 februari Benjamin (gr. 4b) en Lucas (gr. 1/2a). 
 

We wensen iedereen een heel fijn weekend! 
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