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Rapporten 
De kinderen hebben vrijdag de rapporten meegekregen. In de rapporten hebben de 
leerkrachten een reflectie gegeven op de inzet van de kinderen. 
Op diezelfde pagina hebben we ook ruimte gemaakt voor ouders om een reflectie te geven. 
We denken dat het heel waardevol is als ouders in het rapport hun kind laten weten hoe trots 
ze zijn  op wat ze bereikt hebben. Daarom willen wij jullie stimuleren om op die bladzijde ook 
een paar leuke opmerkingen achter te laten.  
Zeker nu jullie je kinderen thuis goed hebben leren kennen hoe zij met het schoolwerk 
omgaan. Hoe mooi is het als ze daar een reflectie op krijgen.  
 
Wijziging intern begeleider 
Anneke Spoon is op onze school de intern begeleider. Komend schooljaar zal Anneke 
een dag minder op school zijn. Ze heeft een andere uitdaging aangenomen voor drie 
dagen in de week: een baan bij het ministerie van onderwijs. Haar opdracht daar is het 
meedenken vanuit de praktijk over het beleid van passend onderwijs voor de scholen 
in Nederland. Een mooie kans voor Anneke die we haar van harte gunnen. Dat 
betekent dat ze komend schooljaar op donderdag en vrijdag op de PWA zal zijn. De 
uren die overblijven voor de intern begeleider zullen door Cora den Ambtman ingevuld 
worden. Cora is al lange tijd intern begeleider op diverse scholen van BasisBuren. Zij 
zal elke maandag op school aanwezig zijn.  
 
Afscheidsfeest groep 8  
Het zit er op voor groep 8. We hebben ze met de hele school uitgezwaaid. Wat is deze groep 
zeker ook in de laatste twee maanden nog enorm gegroeid en echt één groep geworden. Dat 
zagen we terug tijdens kamp, het schoolfeest en ook tijdens de afscheidsavond. 
We zijn erg blij dat uiteindelijk groep 8 toch al deze activiteiten heeft kunnen doen om zo een 
waardig afscheid van de basisschool te hebben. Dit alles was mogelijk dankzij de enorme inzet 
van ouders die alles geweldig georganiseerd hebben. Enorme dank daarvoor. 
Wij sturen groep 8 nu de wijde wereld in. We hopen dat ze volgend schooljaar allemaal nog 
eens terugkomen om te vertellen hoe het met ze gaat.  



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Schoolfeest 
Het weer was perfect, de rode loper lag uit, de kinderen zagen er prachtig uit, iedereen had er 
duidelijk zin in: het schoolfeest Hollywood. 
Nadat de fotografen het druk hadden op de rode loper om alle aankomende Hollywood gasten 
op de plaat vast te leggen, was het tijd voor de modeshows in de klassen. De meest prachtige 
creaties kwamen voorbij. Aansluitend gingen de groepen een circuit rond met leuke spelletjes. 
In de lunchpauze was er tijd voor dansjes op het bordes. ‘s Middags was het filmtijd. 
Het was een erg leuke dag, de kinderen hebben zichtbaar genoten. 
Dit alles was weer mogelijk dankzij de enorme inzet van de ouderraad en leerkrachten. 
In de schoolapp zijn te foto’s te vinden van het schoolfeest. 
 

  
 



De 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. 
Kinderen die lid zijn van de Bibliotheek kunnen naast de e-books en luisterboeken in 
de VakantieBieb nog veel meer e-books en luisterboeken lenen. Ook kunnen ze oefenen voor 
schoolvakken via Junior Einstein. Kijk op jeugdbibliotheek.nl voor een overzicht van alle digitale 
producten voor kinderen. 
 
En dan nu vakantie 
Het was een bijzonder en bewogen schooljaar, eentje om nooit meer te vergeten. We hopen na 
de vakantie in elk geval door te kunnen gaan zoals we nu draaien: alle kinderen op school. 
Het blijft nog spannend wat het komende jaar ons zal brengen. De hoop is dat als we ons 
allemaal aan de richtlijnen houden, we het virus de baas kunnen blijven. 
Het is nu tijd om vakantie te gaan vieren. Ook dat is nu best spannend, maar we hopen dat 
waar iedereen ook zal zijn of naar toe zal gaan, er ruimte is voor ontspanning en een fijne tijd 
samen. Eind augustus gaan we er weer voor, samen, kinderen-ouders en team. 
Geniet van de vakantie en blijf gezond. 
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