
 

Ulotka informacyjna – piątek 4 listopad 2022 
 
Drodzy rodzice, 
 
Prosimy o państwa uwagę w następujących sprawach: 
 

Telefony i zegarki 
Chcemy unikać niepotrzebnych problemów i niepokoju. Dlatego telefony komórkowe 
podczas lekcji muszą być oddane. Dzwonienie podaczas zajęć, robienie zdjęć i filmów…. tego 
naprawdę nie chcemy! Są też dzieci ze smartwatches (zegarki), na których też wszystko 
można robić podczas zajęć. Tego też nie chcemy. Cała uwaga jest potrzebna do 
wykonywania zadań lekcyjnych, rozproszenie jest niepotrzebne. Dlatego nie! Uważacie 
państwo za niezbędne żeby wasze dziecko miało telefon/zegarek? To muszą one rano być 
oddane a po lekcjach mogą być odebrane. 
Liczymy na państwa zrozumienie i współpracę! 
 

Nowa twarz 
Obecnie są ogromne problemy z personelem. Zarówno w świetlicy jak i w szkole nadal są 
wolne etaty. Zastępstwa podczas choroby są praktycznie niemożliwe. Często musimy 
korzystać z pomocy biur pracy tymczasowej(uitzendbureaus). Na szczęście po wakacjach 
październikowych(herfstvakantie) możemy przedstawić nową nauczycielkę: Carianne van 
Leeuwen. Razem z panią Laura pracuje w jednej z grup 7. Witamy ją serdecznie! 
 

Składka rodzicielska-Ouderbijdrage  
Składki już nie ma! 
 

Urodziny(traktatie) 
Prosimy aby urodziny były świętowane skromnie. Chodzi żeby te prezenty/poczęstunek były 
małe. Dla nauczycieli nie muszą państwo nic przynosić! 
 

Rada dzieci(Kinderraad) 
W radzie dzieci, rozmawiają one o różnych tematach dotyczących szkoły. Od 6 klasy dzieci 
mogą wybierac dzieci z klasy, które mogą zająć miejsce w radzie. Niedawno odbyły się takie 
wybory. Obecnie w radzie zasiadają: 

- W imieniu klas 6: Raeven van Tiel – Cataleya Sewdajal – Sara Oulad Hadj 



- W imieniu klas 7: Assia El Mimouni – Arnika Aryabod – Rowan Hooymeijer – Martijn 
Staartjes 

- W imieniu klas 8: Tim Schenk – Ruben van Holst – Asmin Baristiran 
Chlopcy i dziewczęta, słuchajcue uważnie swoich kolegów i koleżanek, bierzcie czynny udział 
w Radzie Dzieci. Wasz głos jest ważny!! 
 

Dumni  
Przed wakacjami odbyło sie “Wielkie dyktando dla dzieci Vlaardingen”. Wszystkie szkoły 
podstawowe z Vlaardingen mogły zgłaszać dzieci do tego konkursu. Jesteśmy niezwykle 
dumni z naszego ucznia TIMA ONVERWACHT z klasy 7, który był najlepszy ze wszystkich 
dzieci we Vlaardingen. Zwycięzca otrzymał nagrodę w wysokości € 500, które mógł 
przekazać na szczytny cel. Tim wybrał Unicef! Piekny cel a Tim tym samym pieknie 
wypromował naszą szkołę PWA na mapie Vlaardingen. 
 

Śniadanie  
Dla niektórych dzieci jest dużą przyjemnością jeśli mogą zacząć dzień od śniadania w swojej 
szkole. Czasem trudno to zorganizować w domu. My chetnie pomagamy. Przygotowania ida 
pełną parą i niedługo państwa poinformujemy o rezultacie! 
 

ZAMKNIĘTE  
W środę 9 listopada cała placówka (szkoła i świetlica) jest zamknięta ze 
względu na szkolenia!! 
 
Pchli targ 
Pchli targ z ubraniami, który odbył sie przed wakacjami był olbrzymim sukcesem. Kolejny 
pchli targ odbędzie się  w PIĄTEK 18 LISTOPADA! Tym razem będą zabawki. Zapraszamy 
państwaserdecznie! 
 

Bezpieczeństwo 
Proszę państwa (ponownie!!!): 
Proszę zwrócić uwagę na bezpieczeństwo w obrębie naszego budynku! Prędkość 
samochodów oraz sposób parkowania podczas przywożenia i odbioru dzieci, przyczyniają się 
do wielu przykrych i niebezpiecznych sytuacji. Dlaczego samochody muszą podjeżdżac tak 
blisko budynku szkoły podczas przywożenia/odbioru? 
Nie używajcie ulicy de Gansfoortstraat (naprzeciwko wejścia)!! 
Parkujcie auta w wyznaczonych miejscach, przy sklepach za rogiem/na ulicy de Vossiusstraat 
jest ich wystarczającodużo!! 
Bezpieczna droga dzieci do szkoły zależy od decyzji podjetych między rodzicami i szkołą 
Mam nadzieję, że mogę na państwa liczyć w tej sprawie! 
 
 

Udanego weekendu, 
Serdeczne pozdrowienia, 
W imieniu całego zespołu  

                                    Peter van der Windt, dyrektor. 


