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Nieuwsflits 12
Hierbij de laatste Nieuwsflits van dit schooljaar. Het schooljaar is
omgevlogen, om maar eens een cliché te noemen. Er is hard
gewerkt, er is veel gebeurd. Ongetwijfeld wordt dit jaar gestempeld
door de ziekte van juf Will en meester Dick en het overlijden van
meester Dick. Maar we spreken ook van hoop en geloof in de Heere
Jezus Christus. Met Hem laten we dit jaar achter ons en zien we
vooruit naar de toekomst
Formatie 18-19
Donderdagmiddag worden de laatste gesprekken gevoerd voor de
invulling van het laatste stukje vacature in groep 1 op maandag en
dinsdag. Ik houd u op de hoogte van het uiteindelijke resultaat.
De vacature voor directeur is niet ingevuld en wordt uitgesteld tot in
ieder geval 1 februari 2019
Medezeggenschapsraad
Door de voorzitter van de MR bent u op de hoogte gebracht van de
vacature in de oudergeleding van de MR door het vertrek van Jacinta
Pater. Ook is aan u geheel vrijblijvend Cor Versteeg genoemd als
opvolger. We hebben hem hiertoe bereid gevonden en hopen in hem
weer een goede vertegenwoordiger van de oudergeleding binnen de
MR te mogen hebben.
Lief en Leed
Van juf Will horen we tot nu toe bemoedigende berichten met
betrekking tot de behandelingen die zij ondergaat en de daarop
uitgevoerde onderzoeken. We hopen en bidden op een goede
voortgang.
Afscheid 1
Beste ouders,
Graag wil ik via deze weg iedereen hartelijk bedanken voor de
samenwerking – in welke vorm dan ook – in de afgelopen 9 jaar.
Bedankt voor het vertrouwen dat ik van u gekregen en gevoeld heb.
Ik heb vanaf het begin met heel veel plezier op de PWA gewerkt.
Natuurlijk kwam dat door mijn ontzettend fijne collega’s, maar
bovenal door uw leuke en lieve kinderen!
Ik wens u alle goeds toe. Adieu! Hartelijke groet, Bert van den Brink
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AGENDA:
10 juli
Afscheidsavond
groep 8
12 juli
Rapport 3
13 juli
Alle groepen vrij om
11.45 uur
27 augustus
Start nieuwe
schooljaar
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Afscheid 2
Beste ouders en kinderen van de PWA,
Na vele jaren neem ik afscheid van de PWA. Met veel plezier heb ik
mogen werken met de kinderen hier op school. Er waren veel mooie
momenten! Ouders, bedankt voor alle goede contacten die er
afgelopen jaren waren. Ik neem nu afscheid en ik neem veel fijne
herinneringen mee!
Bedankt voor alle goede jaren! Het ga jullie goed. Ga met God en Hij
zal met je zijn!
Hartelijke groet,
Juf Willemijn
Afscheid 2
Beste ouders en kinderen
Na 16 jaar op de PWA gewerkt te hebben, is voor mij de tijd
gekomen om aan een nieuwe uitdaging te beginnen. Ik heb de
afgelopen periode met plezier hier mogen werken en heel veel
kinderen en ouders mogen ontmoeten. Ik wil u bedanken voor de
fijne contacten die er waren, voor de zorgen die gedeeld zijn en het
plezier wat we met elkaar mochten hebben. Het maakt dat ik met
warme herinneringen deze school mag verlaten. Hartelijke bedankt
daarvoor en tot ziens! Hartelijke groet, Miriam van Dijk
Afscheid 3
Pensioen, tja, wat kun je daarmee, een dag om naar uit te zien?
Tegenop te zien? Ik denk een beetje van allebei. Het afgelopen jaar
mocht ik naar deze dag toewerken. Bij alle vieringen die plaats
vonden, realiseerde ik mij terdege dat het voor laatste keer zou zijn.
Zeker in de kleutergroep hebben we van die hoogtijperiodes. Laatste
keer de paddenstoel opzetten in de herfst, voorbereidingen voor de
sinterklaashoek en het sinterklaasfeest, zeker ook voor de
kerstviering. Allemaal bijzondere momenten in het jaar. Maar dan is
er toch nog een half jaar te gaan. Dit half jaar is wel heel snel
voorbijgegaan. Terugkijkend op het afgelopen jaar en de afgelopen
jaren, kan ik alleen maar zeggen dat ik enorm genoten heb van mijn
“schoolcarrière”. Genietend van de spontaniteit, de openheid van de
kinderen, van u als ouders, de open gezellige gesprekjes. Maar ook
van de lastige gesprekken, die er zeker ook bij waren. Met maar één
doel, hoe komt dit mooie kind tot haar/zijn recht. Er waren heel veel
mooie momenten en ja, er waren ook moeilijke momenten. Toch
mag ik terugkijken op een periode van werken waarbij ik mij altijd op
mijn plek heb gevoeld. Daarvoor ben ik onze God dankbaar.
We wensen u een heel fijne vakantie

Het nieuwe schooljaar
Het duurt nog even, maar het
nieuwe schooljaar begint op
maandag 27 augustus om 8.30
uur.
Op deze dag zal ook de eerste
luizencontrole van het nieuwe
schooljaar worden gehouden.
Op donderdag 30 augustus
houden we onze startavond. Het
is goed om deze alvast vrij te
houden. Programma en tijden
van deze avond ontvangt u op
een later moment.
De startgesprekken worden
gehouden op dinsdag 11 en
donderdag 13 september.
In het nieuwe schooljaar zal de
schoolgids digitaal verschijnen.
We berichten u hierover zodra
deze beschikbaar is. Wel geven
we op papier een jaarkalender
uit. Deze verschijnt direct na de
zomervakantie
Gedurende de vakantie is
meester Gert bereikbaar o 0613147902. Ook de mail van het
info en directieadres worden de
gehele vakantie bijgehouden.
Nieuwsflits 18-19/1 verschijnt op
23 augustus.
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