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Nr. 1 augustus 2019  

Een nieuw begin. 
Wat is het fijn dat we altijd een nieuw begin kunnen maken. Na een 
vakantie, waarin we hopelijk lekker hebben kunnen uitrusten is het goed en 
mooi om de draad weer te kunnen oppakken. Dat is zeker geen 
automatisme. Ook in deze vakantie hoorden we van het droeve ongeval 
met een vader van één van de leerlingen op de collega-school IKC Juliana. 
We leven mee met de moeder en de kinderen en de collega’s van de 
school. En ook zijn we op de hoogte gesteld van de voortgang van de ziekte 
bij Willem Jan Roggeveen, vader van twee van onze leerlingen. Onze 
gedachten en onze gebeden zijn bij hen. 
Laten we daarom met dankbaarheid ons werk weer oppakken en met 
elkaar leven vanuit de verwondering dat het de Heere is die ons elke dag 
geeft als een groot geschenk. Niet om weg te zetten in de kast, maar om uit 
te pakken en te gebruiken tot Zijn eer. Een goed schooljaar toegewenst. 
  
Startweek 
Maandag om half negen beginnen we weer met elkaar. Van 08.30-08.45 
uur bent u welkom om in de klas kennis te maken met de juf of meester.  
Donderdagavond houden we onze startavond waarvoor u bent uitgenodigd 
met uw hele gezin. Deze avond heeft als thema: Heel PWA Bakt! 
We hebben weer diverse activiteiten bedacht en zoals eerder gemeld zou 
het fijn zijn om samen te kunnen 
genieten van een ‘bakbuffet’. Doet u mee? Naast dat het  
lekker is om elkaars baksel te proeven hebben we er ook 
een leuke wedstrijd van gemaakt. Voor de mooiste 
taartbakker is er een leuke prijs te winnen. 
Ook is er voor de leerlingen van de school een ijsje te krijgen en kunt u 
muntjes (€ 0,50) kopen voor de overige leden van uw gezin, zodat ook zij 
een ijsje kunnen krijgen. 
We beginnen om 17.30 uur en hopen om 20.00 uur te kunnen afronden. 
We zien ernaar uit! 
 
Schoolkalender en schoolgids 
De schoolkalender is maandag beschikbaar en wordt zodra deze geleverd 
is, uitgedeeld aan de oudste kinderen van het gezin. De schoolgids is naar 
wij hopen ook eind van deze week beschikbaar. We zullen deze plaatsen op 
de website en de link aan u mailen. Voor de leerlingen van groep 1 volgt er 
in de loop van volgende week een speciaal info-boekje. 
  
Brood en spelen 
Vanaf maandag wordt het overblijven geregeld door ‘Brood en spelen’. Als 
u uw kind nog niet opgegeven hebt, wilt u dat dan voor maandag doen? 
https://www.broodspelen.nl/ 
 

Agenda: 
 

 2 september: 08.30 uur 
begin nieuwe schooljaar 

 5 september: 17.30-19.30 
uur Startavond van het 
nieuwe schooljaar 

 10 september: 
ouderavond groep 3 

 17 september: 
startgesprekken 

 19 september: 
startgesprekken 

 26 september: MR 
vergadering PWA 19.00 
uur 

 26 september: Nieuwsflits 
september 2019 

 Maandag 30 september: 
Groep 8 naar Den Haag 

 Donderdag 2 oktober: 
Studiedag team; kinderen 
vrij 

 Dinsdag  en woensdag 9 
oktober: Schoolkorfbal 

 Maandag 21 tot en met 
dinsdag 29 oktober: 
Herfstvakantie 

 
Aanwezigheid directie 
Volgende week is juf Johanneke er 
op maandag en donderdag en 
meester Gert op woensdag en 
donderdag. Voor eventuele 
vragen kunt u op die dagen bij 
hen terecht. Meester Gert kunt u 
ook altijd bellen: 06-13147902 
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Wij zijn weer klaar voor de start van het nieuwe 
schooljaar. Tot ziens op maandag 2 september! 

 

 
 

Namens het team van de PWA. 
 
 


