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Agenda 

Maandag  13 juli 19.30 uur eindmusical groep 8 

Dinsdag 14 juli 19.30 uur eindmusical groep 8 

Woensdag 15 juli Laatste schooldag groep 8 

Donderdag 16 juli Stormbaan/springkussenfeest en 

speelgoeddag. 

Donderdag 16 juli  Vanaf 14:45 uur zomervakantie 

Vrijdag t/m 
zondag  

17 juli t/m 30 
augustus 

Zomervakantie 

Maandag  31 augustus  Eerste schooldag na de zomervakantie 

Vrijdag  4 september  Schoolfotograaf alle groepen 

 
Schoolnieuws 

Beste ouders, 
 

Nog één afsluitend bericht voordat we de zomervakantie ingaan. Wat een 
schooljaar is dit geweest voor iedereen. Zo bijzonder dat het zeker een plek 
krijgt in het collectieve geheugen. Niet alleen de scholen zijn geraakt, maar de 

hele wereld staat op z’n kop. Het was voor mij een grote uitdaging om op de 
PWA het stokje over te nemen als directeur. Maar dat het zo onvoorspelbaar zou 

worden, had ik zeker niet verwacht. Toch kijk ik met veel plezier terug op het 
afgelopen schooljaar. Ik heb mogen ervaren dat het team van de PWA zich met 
hart en ziel inzet voor de kinderen. Grote complimenten voor dit team. Tussen 

alle RIVM-maatregelen en nieuwe richtlijnen door hebben we ons ook nog 
voorbereid op het nieuwe schooljaar. Ik ben trots op de keuze die we hebben 

gemaakt om na de zomer met een gloednieuwe rekenmethode aan de slag te 
gaan. Helemaal van deze tijd en aansluitend bij de leerbehoeftes van de kinderen 
met digitale ondersteuning. Ook volgend jaar zullen wij ons als team weer verder 

professionaliseren. Zowel op studiedagen (zie bijgevoegd rooster) als in 
teambijeenkomsten en cursussen. We gaan eerst genieten van een welverdiende 

vakantie en vanaf maandag 31 augustus staan we weer helemaal opgeladen 
klaar om met uw kinderen aan de slag te gaan.  
Ik wens u een fijne zomervakantie toe, waar dan ook en hoe dan ook. Blijf 

gezond en kom veilig thuis.  
 

Met vriendelijke groet,  
René Martens  
 

Nieuws van de OR 
Beste ouders/verzorgers, 

 
We zijn bijna aan het eind gekomen van een bijzonder schooljaar. Een jaar zoals 
er nog niet eerder geweest is en wij wellicht (hopelijk) niet meer mee zullen 

maken. Ik wil vooral de positieve kanten benadrukken, want ik heb de afgelopen 
maanden meer tijd doorgebracht met de meiden dan ik anders ooit zou hebben 

gedaan. Ik heb ze leren kennen als zelfstandige kinderen, die zich prima kunnen 
aanpassen aan een heel bijzondere situatie. Ik heb mezelf ontdekt als surogaat 

leerkracht en nog meer respect gekregen voor de leerkrachten die elke dag aan 
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een hele klas lesgeven. 
 

Voordat we vooruitkijken naar een nieuw OR-jaar wil ik nog even kort 
terugblikken op afgelopen jaar. Voor ons als OR is het ook een ander jaar dan 

anders geweest. Een aantal grote activiteiten hadden al plaatsgevonden in het 
najaar, maar er zijn ook activiteiten die helaas niet door zijn gegaan, zoals 
Pasen, de avondvierdaagse en met name de schoolreis. Ook nemen we afscheid 

van een aantal leden, waarbij ik met name Mick wil noemen die na meer dan 10 
jaar met de OR stopt. Zijn kinderen zijn na dit jaar allemaal van school. Mick, 

enorm bedankt voor alles wat je voor de OR hebt gedaan en we gaan je positieve 
energie missen! 
 

Om voor de kinderen het schooljaar een leuke afsluiting te 
geven hebben we op de laatste schooldag voor de oudere 

kinderen twee stormbanen gehuurd en voor de jongere 
kinderen een springkussen. Doe de kinderen dus makkelijke 
kleren aan waar ze lekker in kunnen spelen. 
 
Laten we hopen dat in het volgende schooljaar een vaccin gevonden wordt en we 

weer terug kunnen naar hoe het was. De kinderen in de klas brengen, even de 
dingen bekijken waar ze mee bezig zijn en een praatje met de leerkracht maken. 
Tot die tijd moeten we met zijn allen ervoor zorgen dat we gezond blijven en 

willen we jullie allemaal alvast een fijne vakantie wensen met hopelijk mooi weer 
om van de welverdiende rust te genieten. 

 
Namens de ouderraad, 
Roy Delis, voorzitter 

 
Nieuws uit de groepen 

Groepen 1/2: juf Marieke, juf Eveline, juf Lieke en juf Wendy 
Wat hebben we een leuk en bijzonder jaar met elkaar gehad! Op school hebben 

we gewerkt over Herfst, Muziek, Sinterklaas, Kerst, Winter, Communicatie, 

Dieren, Familie en Water. Dit jaar hebben de kinderen thuis ook hard gewerkt. 

Toen we dicht waren door Corona zijn er thuis heel veel werkjes gemaakt over 

de Lente. We willen alle ouders bedanken voor de hulp thuis en op school. 

 

Nu is het jaar bijna voorbij. We zijn in de 

klas al aan het aftellen naar de 

zomervakantie: nog 10 nachtjes, nog 9, 

8, 7…  

De oudste kleuters hebben al gewend in 

hun nieuwe groep. We wensen ze veel 

plezier bij juf Floor, juf Marloes en juf 

Maud! Fijne vakantie allemaal! 

Volgende week nemen we ook afscheid 

van juf Anja en juf Lieke. 
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Groep 3: juf Floor en juf Stephanie 
Wat is het toch fijn om het schooljaar samen met elkaar af te kunnen sluiten. 

Wat hebben de kinderen onwijs hard gewerkt dit jaar en superveel geleerd. Zo 
begonnen we met het aanbieden van losse letters, nu lezen de kinderen al hele 

verhalen. We hebben de afgelopen periode geoefend om verhaaltjes te schrijven. 
Erg leuk om deze verhaaltjes te lezen. Ook hebben we geoefend om verhaaltjes 
‘mooi’ voor te lezen, denkend aan de leestekens. Veel kinderen vonden het leuk 

om een stukje voor de klas te lezen. Echt knap dat ze dat durven en heel fijn dat 
de kinderen zich zo veilig voelen binnen de groep. De juffen zijn supertrots en 

vinden jullie echte kanjers! 
Afgelopen woensdag zijn de kinderen een ochtendje gaan 
wennen in groep 4. U zult vast wel de enthousiaste 

verhalen hebben gehoord. De kinderen zijn er helemaal 
klaar voor. Lieve groep 3 kinderen en ouders, heel erg 

bedankt voor het fijne schooljaar! Wij wensen jullie alvast 
een hele fijne vakantie! 

 

Blijft u in de vakantie regelmatig lezen met uw kind? Dit is heel belangrijk 

om een terugval in het leesonderwijs te voorkomen.  
 
Groep 4: juf Maaike en juf Renske       

Wat is het schooljaar weer omgevlogen. We hebben gelukkig behalve leren ook 
andere leuke dingen gedaan. Samen met groep drie en vijf hebben we een 
watermiddag gehad en een hele leuke teakwando les gehad van de taekwando 

meester van Thomas. Het jaar zit er bijna op, de kennismakingsochtend met juf 
Floor is geweest. Wat was dat leuk. We gaan de laatste week 

afsluiten met gezellige dingen. Aan het eind van een schooljaar moet 
je soms afscheid nemen; Juf Maaike is voor het laatst en ook van 
Thomas gaan we afscheid nemen, veel plezier op je nieuwe school! 

 
Groep 5: juf Marloes en juf Freke 

Wat een lawaai in groep 5, wat gebeurt daar? TIMMEREN! Ja in groep 5 is er flink 
op spijkers geslagen. De opdracht: maak een dier dat kan staan of zitten. In de 
les is er flink geschuurd, getimmerd en versierd. De afgelopen week was het dan 

ook een beestenbende geweest in groep 5. Wat zijn er supertoffe dieren gemaakt 

door de leerlingen 🐝🦋🐢🐫🦒🐕 
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De laatste week is bijna aangebroken. Wat een bewogen schooljaar hebben we 

gehad. Dit was er eentje anders dan anders en zal ons zeker bij blijven. We 
hebben een hoop gedaan en een hoop geleerd. Iedereen heeft zijn best gedaan 

en daarom gaat heel groep 5 volgend jaar naar groep 6! Ze hebben al even 
mogen wennen en na de zomervakantie nemen ze allemaal plaats in de klas bij 
juf Mela en juf Mascha. Zet hem op kanjers! Wij juffen zijn trots op jullie! Veel 

plezier en een fijne vakantie! 
 

Groep 6: juf Mela en juf Mascha 
Dit was een bijzonder schooljaar! We hebben er met elkaar een goed jaar van 
gemaakt. In de weken van het thuiswerken was het heel speciaal om op een 

andere manier contact met de leerlingen en hun ouders te hebben. Het was vaak 
veel persoonlijker. We hebben veel bewondering voor de 

manier waarop de leerlingen en hun ouders zich hier 
doorheen gewerkt hebben. Petje af. 
En wat fijn dat we bij terugkomst op school merkten dat 

er geen sprake was van een achterstand. Super! 
Dank voor de fijne samenwerking, uw vertrouwen in ons 

als leerkrachten en school. Dank voor de vele vrolijke, 

spannende, gezellige, drukke en rustige momenten met 

uw kind. Hele fijne vakantie gewenst! 

 

Groep 7: meester Frank  

Wat een leuk en gezellig jaar hebben wij met elkaar gehad. Groep 7 is in alle 

opzichten gegroeid. De weerbaarheidstraining met meester Marco heeft een 

positieve invloed gehad op het groepsproces. Vooral op het 

gebied in omgang met elkaar in de vrije momenten. Dit 

hebben we met elkaar gedaan, inclusief alle meesters en 

juffen. Bedankt voor uw vertrouwen in mij en ons team. Ik 

wens u een zonnig en een fijne zomervakantie toe.  

 

Groep 8: juf Joke 

En toen werd het laatste jaar voor de achtstegroepers toch nog een feestje... 
Wat hebben we een geweldig kamp gehad! Fietsen, levend stratego, ijsje, 

volleyballen, levend cluedo, gezelligheid op de slaapzaal, moeilijk wakker 
worden, steppen, chillen, zwemmen, 
kwallen, nog een ijsje, dansen, van 

links naar rechts, toch maar slapen, 
nog moeilijker wakker worden en 

vooral ook heel veel lol... dat was 
ons KAMP in Noordwijkerhout! Nu 
gaan we nog twee avonden knallen 

bij de musical, want maandag en 
dinsdag draait de dj door... 

Ik wil jullie, kinderen en ouders, 
alvast bedanken voor een bijzonder, 
maar uiteindelijk supertof jaar!  
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Wij feliciteren onze jarigen: 
JULI: 

11 Yun 7  
13 Nandini 6  

14 Mujahid 3  
19 Bradley 4  
19 Jesse 8  

23 Ali 1/2B  
24 Selma 3 

24 Yassin 7  
26 Max 5  
27 Thomas 4  

28 Jill 1/2A  
30 Lucas 7  

30 Victor 7  
31 Daan 1/2A  
31 Lina 3 

 
AUGUSTUS: 

3 Leya 6  
4 Alina 4 
6 Semih 4 

8 Demi 1/2A  
9 Victor 7 

9 Yazzlyn 3  
12 Sibyl 4  
14 Qais 4 

15 Lisa 1/2B  
16 Luna 6 

17 Jim 4  
20 Romee 3 
20 Ismaïl 1/2A  

22 Youssef 8  
22 Dua 1/2B  

23 Matti 8  
29 Nora 1/2B  

31 Hanan 1/2A 
 
Ingekomen post 

VakantieBieb 
De VakantieBieb is hét zomercadeautje van de Bibliotheek: een gratis app vol e-

books en luisterboeken voor jong en oud! De VakantieBieb-app is toegankelijk 
voor iedereen. Dus ook als leerlingen géén lid zijn van de Bibliotheek.In de app 
staan e-books zoals SuperDolfje van Paul van Loon en Lampje van Annet 

Schaap. Daarnaast staan er dit jaar ook luisterboeken in de app, zoals Floddertje 
van Annie M.G. Schmidt en De jacht op het schaduwdier van John Flanagan. 

  
De VakantieBieb is gratis beschikbaar in de App Store. Van 1 juli tot en met 31 
augustus. De verwachting is dat de app voor 

Android binnenkort ook beschikbaar is via 
Google Play. Kijk voor meer info op 

www.vakantiebieb.nl.  
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