
 

 

 
 

 

  

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

Voorleeskanjer 
Een aantal maanden geleden was de voorleeswedstrijd in groep 7 en 8. Imani uit groep 8A heeft 
gewonnen en is namens de PWA naar de lokale finale gegaan in Waddinxveen op woensdag 22 februari jl. 
Ook daar heeft zij gewonnen!!!! Imani gaat nu door naar de regionale ronde in Rotterdam op 8 maart a.s.. 

SUCCES! Wij wensen haar heel veel 
 

 

 
 
 
 

Tot ziens juf Marjolein 
 
Vandaag namen wij (groep 3c en het team) afscheid van juf Marjolein. Wij 
schreven al eerder dat juf Marjolein terug gaat naar de school, waarop zij tot 
vorig schooljaar werkte. Wij danken juf Marjolein voor haar inzet in het 
afgelopen half jaar en wensen haar veel succes toe op haar “oude” school! 
 
 
En hoe nu verder met groep 3c? Het was een enorme puzzel, omdat er geen 
reacties kwamen op de vacature. Maar een oplossing is er, dankzij de 
flexibiliteit van het gehele PWA-team. Alle betrokken ouders en leerlingen zijn 

inmiddels van de veranderingen op de hoogte gesteld. 
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Luizenpluis Goudmos 2.0 
In een eerder weekblad kondigden we aan, dat we op locatie Goudmos een andere 
werkwijze zullen gaan inzetten voor het luizenpluizen, in verband met te weinig 
hulpouders. Deze nieuwe werkwijze zal in gaan na de meivakantie.  
Wat houdt de nieuwe werkwijze in: de klassenouders krijgen van hoofd luispluis 
Lydia een berichtje en vragen via Parro om (liefst) 2 hulpouders per groep. Deze 
ouders krijgen een instructiekaart, waarmee ze aan de slag kunnen. We gaan daarbij over naar een 
luizenweek, dus kunt u niet op woensdag, dan mag een andere dag ook. We doen dit met elkaar en voor 
elkaar; helpt u mee? 
 
Na de voorjaarsvakantie dus nog 1x op de “oude” manier, op de woensdag en met de huidige hulpouders.  
 

Gymlessen van Peet Peek 
Om de gymles-tijd aan te vullen, start sportleraar Peet Peek na de voorjaarsvakantie tijdelijk met het 
geven van gymlessen aan groep 3 t/m 8. Peet is sportleraar in o.a. karate, judo, jiujitsu, boksen en 
bewegen op muziek en is dus mogelijk al een bekend gezicht. 
Op dinsdag zal Peet gymles geven aan Goudmos-leerlingen en op woensdag en donderdag geeft hij les 
aan Donge-leerlingen. De leerkrachten zijn bij alle gymlessen aanwezig.  
 
Jeffrey geeft tot 1 april a.s. de gymlessen nog op maandag (Goudmos) en vrijdag (Donge). 
Achter de schermen wordt intussen hard gezocht naar een structurele oplossing.  
 

Voorjaarsvakantie 
Vandaag begint om 14.00 uur de voorjaarsvakantie. Wij hopen dat iedereen 
een leuke en ontspannen vakantie heeft. Op maandag 6 maart a.s. is iedereen 
vanaf 08.20 uur weer welkom. 
 

Gefeliciteerd!  
In deze week feliciteren we op 28 februari Ilyas (gr. 7b), Berkay (gr. 7a) en Justin (gr. 7a); op 1 maart Liam 
(gr. 7b); op 2 maart juf Annefleur; op 4 maart Philène (gr. 8b); op 5 maart Brent (gr. 1/2b); op 7 maart Suze 
(gr. 1/2a); op 9 maart Brent (gr. 6b), Ryan (gr. 1/2b) en Dax (gr. 1/2b); op 10 maart Ziva (gr. 3c) en 
Anoosha (gr. 7a).  
 

We wensen iedereen een heel fijne 
voorjaarsvakantie! 
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