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Wijziging groepsbezetting
Helaas moet ik u melden dat
de groepsbezetting die vrijdag 25 juni is verstuurd, weer
aangepast moet worden.
Drie leerkrachten hebben
een aanstelling op een andere school aanvaard.
We nemen voor de vakantie
afscheid van Juf Marieke en
Juf Ellen. Beide juffen zochten een nieuwe uitdaging. Juf
Marieke gaat werken op een
school in de binnenstad van
Rotterdam en juf Ellen gaat
naar een school in Pijnacker
met een ander onderwijsconcept. We wensen hen beiden
veel succes op hun nieuwe
school en bedanken hen hartelijk voor de inzet op de
PWA.
Juf Desirée volgt haar ambitie
en wordt adjunct-directeur
op een school in Rotterdam.
We wensen haar veel succes

met deze uitdaging en bedanken haar voor haar inzet
de afgelopen jaren op onze
school.
Hoe de groepsbezetting er uit
gaat zien, kan ik u helaas nog
niet vertellen.
Gezien de tekorten in het
onderwijs wordt het een uitdagende puzzel om een passende invulling te krijgen
voor de ontstane vacatures.
Ik hoop u zo snel mogelijk de
nieuwe groepsbezetting te
sturen.

6 juli
rapport mee

8 juli
wenochtend
16 juli
verkort lesrooster,
start zomervakantie,
alle leerlingen om 12:00u uit

We bedanken ook juf Yvonne voor haar inzet het afgelopen jaar op onze school
in groep 1-2b. Hartelijk
dank dat je op woensdag in
deze groep les wilde geven.

Nelly Roek-Bösecke

Naast het afscheid van Juf
Marieke en Juf Ellen, nemen
we ook afscheid van meester
Vince.

directeur

Hij gaat bewegingsonderwijs
geven op de Blesewic in
Bleiswijk. Een school voor
voortgezet onderwijs.

Project verborgen en speuren
Overal in de school en op het
plein zijn de leerlingen bezig
met het project.
Groep 7 en 8 trekt er morgen
op uit, opzoek naar sporen.
De expositie over sporen in
de natuur van dieren wordt
goed bezocht.
Creatief wordt er op allerlei
manieren uiting gegeven aan
het project waarbij de leerlingen samen op ontdekking
gaan en samenwerken aan

Eén van zijn wensen is hiermee in vervulling gegaan.
De leerlingen uit groep 8
die naar de Blesewic gaan
komen in elk geval een
bekende meester tegen.
Veel succes gewenst meester Vince.

Afscheid

Agenda
21 juni - 7 juli
project:
Verborgen/Speuren

https://www.pwabasisschool.nl

de werkstukken. Wat er allemaal geleerd en gedaan is
krijgt u te zien in een digitale
presentatie. Houd de website
en de aankondiging via Social
Schools goed in de gaten.
Veel kijkplezier gewenst.

Uit De School Geklapt

Pagina 2

Studiedag 25 juni
Tijdens de studiedag hebben de
leerkrachten gewerkt aan de
analyses van de toetsen, de rapporten en de informatie voor de
overdracht van de groep voor
het nieuwe schooljaar. De rapporten worden woensdag uitgereikt aan de leerlingen. Een studiedag waar veel werkt is verzet.
Een aantal collega’s is ‘s middags
op bezoek gegaan bij firma Schilte.
Schilte is een Nederlandse meubelfabriek die sinds 1858 bestaat. Een oer-Hollands familiebedrijf, gespecialiseerd in het
inrichten van kinderopvang, basisonderwijs en voortgezet
onderwijs.

We gingen inspiratie opdoen voor
de inrichting van het nieuwe gebouw en zien hoe de meubels
gemaakt worden. Tijdens deze
bezichtiging voelden we ons een
soort “Flipje in Luilekkerland”. De
prachtige materialen die er gebruikt worden, het gebruik van de
kleuren en mogelijkheden die er
zijn met de verschillende meubels, stoelen en tafels.
We gaan ons ook nog oriënteren
bij andere bedrijven om uiteindelijk de meubels te kiezen die wij
het prettigst vinden en passen bij
onze manier van werken.

PWAvondvierdaagse
Wat geweldig dat deze activiteit toch nog plaats kon vinden
aan het eind van het schooljaar. De OR- leden verdienen
hier zelf eigenlijk een medaille
voor. Hartelijk dank voor jullie
inzet en de creatieve oplossing
om het op deze manier te organiseren. Een geweldige activiteit om een jaar, waarin veel
door corona anders geregeld
moest worden, toch op deze
manier een sportief en feestelijke afsluiting krijgt.

Leuk dat er zoveel enthousiaste,
sportieve PWA-ers en hun familie
mee lopen. Samen genieten van
de gezelligheid en de mooie wandelingen. De regenbui op woensdagavond kon de pret niet drukken.

Veel succes en plezier gewenst
met de laatste 2 wandelavonden.

Kopij inleveren voor de laatste UDSG van dit schooljaar kan via:
08VK.UDSG@spectrum-spco.nl

