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Planning december-januari: 

- 18 december: alle kinderen zijn vrij, start van de kerstvakantie  
- 21 december t/m 1 januari: kerstvakantie 
-  5 januari: studiemiddag PWA, alle kinderen zijn ‘s middags vrij 

Alle data zijn ook terug te vinden in de kalender van de schoolapp en op de website.  
 

 
Stand van zaken nieuwe directeur 
De procedure voor een nieuwe directeur is nog in volle gang. Het lukt niet om per 1 januari iemand te 
benoemen en daarom zal Ellen Atkinson in elk geval tot 1 februari aanblijven. We hopen na de 
kerstvakantie meer duidelijkheid te hebben over de opvolging. 

 
Studiemiddag 5 januari 
Op 5 januari heeft het team een studiemiddag. De kinderen zijn op deze dag ‘s middags vrij. ‘s 
Ochtends zijn de schooltijden net als normaal tot 12.00 uur. 
 
 

Kerstviering  
Zoals in de vorige nieuwsbrief al aangegeven, wordt de kerstviering dit jaar 
vanwege de corona onder schooltijd gehouden op woensdag 16 december. 
De werkgroep heeft ouders al laten weten dat de ochtend gestart wordt met een 
kerstontbijt en dat we ouders vragen om hun kinderen een feestelijk 
kerstontbijt mee te geven. Ook brengen de kinderen hun eigen bord, bestek 
en beker mee.  
Natuurlijk hoort feestelijke kleding ook bij deze kerstochtend. 
Niet vergeten om nog wat mee te geven voor de 10-uur pauzehap, ook al zitten 
de buiken wellicht dan nog vol van het kerstontbijt. 

 
Donderdag 17 december hebben we een foute kerst outfit-dag. Het zou leuk zijn als uw kind daaraan 
meedoet! 
. 
Sintviering 
Ondanks de corona kwam Sint toch met twee Pieten om zijn verjaardag met de kinderen te vieren op 
de PWA. Bijna ging het nog fout omdat de Pieten de tijd vergaten doordat ze gingen tennissen op de 
tennisbaan. Maar het nieuws waar de Pieten waren bereikte de school op tijd. Toen zijn alle kinderen 
naar de tennisbaan gegaan om Sint met zijn Pieten op te halen.  
Daarna kon Sint alle groepen één voor één ontvangen in de gymzaal. Sint wist alle weetjes over de 
kinderen te vertellen, want die staan in zijn grote boek genoteerd. Er was ook tijd voor de kinderen om 



aan Sint nog een act of een dansje te laten zien. Voor de jongste kinderen brachten de Pieten nog een 
leuk cadeautje mee. 
De kinderen van de groepen 5 t/m 8 hebben de Pieten geholpen door voor elkaar surprises te maken. 
En daar hebben ze ontzettend hard aan gewerkt. Wat een mooie surprises kwamen voorb Echt top. 
Met zulke hulp waren de Pieten extra blij. Ook zat bij elke surprise een prachtig gedicht. Heel fijn om te 
zien hoe alle kinderen zo hun best hebben gedaan. 
Het was een heel gezellig Sinterklaas op school. 
 
 

“School is gewoon” 
We sluiten een heel bijzonder jaar af. Niemand had een jaar geleden kunnen vermoeden dat we voor 
zo’n lange periode met een pandemie te maken zouden hebben en welke impact dat heeft op het 
dagelijks leven. We kunnen alleen maar hopen dat 2021 weer verandering brengt. 
 
Gelukkig heeft het onderwijs voor de kinderen sinds de zomer zo normaal mogelijk door kunnen gaan. 
Ouders moeten helaas op afstand blijven en dat is toch wel vreemd. Ook al proberen we het contact 
met ouders zo goed mogelijk door te laten gaan, het voelt vreemd om tegen ouders te moeten zeggen 
dat ze niet binnen mogen komen en weer zo snel mogelijk van het plein moeten vertrekken. 
Echter heeft dat er wel aan meegeholpen dat we corona tot nu toe nog uit de school hebben kunnen 
weren. We proberen als team de risico’s te beperken. Maar ook teamleden worden af en toe verkouden 
en dat betekent dan ook dat ze getest moeten worden. Elke keer dat een teamlid getest moet worden 
voelt het toch wel spannend. Ook al denken we steeds dat de uitslag wel negatief zal zijn, we realiseren 
ons ook dat dit een keer anders uit kan pakken. Gelukkig hebben we nog geen positief geteste 
teamleden gehad en is het nog steeds gelukt om leerkrachten te vervangen als ze tot de uitslag van de 
test thuis moesten blijven. Hierdoor kunnen de kinderen naar school blijven komen. We hopen dat dit 
ook zo blijft. 
 
In school proberen we het voor de kinderen zo normaal mogelijk te laten zijn. Dat lijkt ons aardig te 
lukken. We horen kinderen zeggen: “in school is alles gewoon” en dat is fijn. 
Dit lukt mede dankzij de enorme inzet van ouders vanuit de ouderraad. Zij zorgen er met de 
leerkrachten voor dat bijvoorbeeld Sint en Kerst gevierd kunnen worden. Dat betekent vergaderen 
online met elkaar, ideeën bedenken op afstand en met mondkapjes op de school versieren. Dankzij 
deze geweldige inzet was het Sinterklaasfeest weer erg geslaagd en is dankzij de versiering de school 
gehuld in een gezellige kerstsfeer. Enorme dank aan die ouders die door blijven gaan en zich niet laten 
weerhouden door wat niet kan, maar zoeken naar oplossingen om het voor de kinderen leuk te maken. 
 
Laten we hopen dat we in 2021 weer alles “gewoon” kunnen laten zijn. 
 
 
 
 
 
Het team van de PWA wenst alle ouders en kinderen 

fijne feestdagen met elkaar en een gezond en 
gelukkig 2021  

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 


