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Bijzondere tijd 
Het is een bijzondere tijd waar we allemaal mee geconfronteerd worden, ieder op 
zijn of haar eigen manier. Graag wil ik even stilstaan bij het feit dat we het met zijn 
allen hier op de PWA mijn inziens heel goed doen. Geweldig om te zien dat u de 
opvang van de kinderen veelal onderling regelt. Complimenten aan alle 
ouders/verzorgers hoe jullie de kinderen waar mogelijk begeleiden. Ook een 
compliment aan de leerkrachten die vanuit thuis het onderwijs zo goed mogelijk 
voortzetten. En natuurlijk ook een groot compliment aan de kinderen die veelal hun 
werk keurig maken en uitvoeren. Chapeau!  
 
Voor ons is het fijn om te weten of u nog ergens tegenaan loopt of dat u nog tips of 
verbeterpunten heeft. Wilt u dit formulier dit formulier invullen? Dan gaan wij kijken 
waar we het thuisonderwijs nog verder kunnen verbeteren.  
 
Wij hopen iedereen in goede gezondheid over drie weken weer te mogen begroeten 
op school. Wij houden u in tussentijd op de hoogte van de ontwikkelingen omtrent 
het onderwijs. Tot die tijd wens ik u en uw omgeving veel sterkte en gezondheid toe. 
 
 
Eindtoets groep 8 
Gister is bekend geworden dat minister Slob heeft besloten dat er dit jaar geen 
eindtoets afgenomen wordt bij de kinderen van groep 8. Dit schreef hij in een brief 
aan de Tweede kamer. De leerlingen in groep 8 hebben hun schooladvies al 
gekregen. Slob schreef hierover: "Het schooladvies is altijd al leidend geweest bij de 
keuze van een middelbare schoolopleiding. Op dit moment is het schooladvies al 
leidend en is de toets een second opinion bij de keuze. Er zal volgend schooljaar in 
het voortgezet onderwijs extra goed worden gekeken of een kind wel inderdaad op 
de juiste plek zit." 
 
Wanneer hier nog vragen over zijn, neem gerust contact op per mail met Maarten 
en/of Ellen 
 
Schoolreisje 
In de vorige nieuwsbrief hebben wij gemeld dat we aan het onderzoeken waren of 
we op schoolreis naar een pretpark in Duitsland konden gaan. Er blijken meer 
kinderen geen ID- kaart te hebben, dan wij op voorhand hadden bedacht. Uiteraard 
gaan wij nu een andere leuke locatie uitzoeken. Maar gezien de onzekere tijd waarin 
we nu verkeren, willen we nu nog niets gaan vastleggen. Wanneer alles weer 
‘normaal’ is, gaan we kijken wat mogelijk is.  
 

https://forms.gle/yzQH52rgeFc4Qz3e9
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