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Pasen
We leven met elkaar in de weken voorafgaande aan het Paasfeest. Een tijd
van ingetogenheid, stilte en een ontluikende natuur. Passen valt in de lente
en dat is mooi, want daar waar we vertellen en zingen van het lijden en
sterven van Jezus, zien we ook uit naar de opstandingsmorgen, het nieuwe
leven! In de autoritten van Rouveen naar Barneveld en terug, luister in
graag naar de Passions van J.S. Bach, meer dan 16 uur prachtige muziek. In
de groepen bereiden we ons voor op het Paasfeest. Wat is het belangrijk
om de boodschap van Leven te delen met elkaar in een wereld die vol
duisternis is! We geloven en belijden het met elkaar: de Heer is waarlijk
opgestaan!
Overblijven
Binnenkort stoppen er twee vaste overblijfkrachten. Na de meivakantie
voorzien we problemen met de opvang van de leerlingen tussen de
middag. Graag komen we in contact met een ouder voor donderdag in
groep 3-4, 5-6 of 7-8. Ook invalkrachten zijn van harte welkom. Graag
contact opnemen met juf Gerda.
Tuin PWA en Fontein
Als gezamenlijke scholen zijn we op zoek naar een tuinman die ongeveer
drie keer per jaar de tuin voor ons wil onderhouden tegen een vergoeding.
Geïnteresseerde kandidaten kunnen zich melden bij juf Johanneke.
Facturatieprogramma Drieslag
Voor het factureren van de ouderbijdrage en andere bedragen gaan we bij
Drieslag gebruik maken van een programma met de naam WIS. Door dit
programma kunt u de betalingen van facturen die door de school
verzonden zijn rechtstreeks bijvoorbeeld met Ideal betalen. Op www.wis.nl
kunt u een uitleg en een instructievideo vinden.
Schoolfruit
Op dinsdag 9 april wordt de laatste schoolfruitlevering gedaan. Er zitten
dan al weer 20 weken op. Het meenemen van fruit in plaats van koek of
snoep is dan hopelijk een goede gewoonte geworden. Het zou dan ook fijn
zijn wanneer u op dinsdag, woensdag en donderdag gewoon fruit blijft
meegeven naar school. Zullen we dat afspreken?
Film Lexima
Lexima is een bedrijf wat gespecialiseerde software maakt voor kinderen
met dyslexie. Op de PWA werken we met BOUW, een pakket voor
leerlingen die we extra oefeningen willen geven voor en tijdens het
aanvankelijk leesonderwijs.
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Lexima heeft een mooie film gemaakt waarin het leesonderwijs en de
eventuele problemen mooi worden uitgelegd. Op de PWA werken we
volgens de principes, die worden uitgelegd in de film.
https://www.youtube.com/watch?v=HOHMGKJBK0E
Kuikenloop
In deze Nieuwsflits voegen we de flyer toe op blz. 3 van de ‘Kuikenloop’,
voor de sportievelingen onder ons.
Gevonden voorwerpen.
In de school staat onder de kapstok een bak met gevonden voorwerpen.
Deze begint weer aardig vol te worden. In de meivakantie zal de bak
worden geleegd, dus als u iets mist dan kunt u het tot de meivakantie
ophalen.
Wonderlijk gemaakt
We hebben de lessen ‘Wonderlijk gemaakt’ afgerond. Er is veel losgekomen
bij met name de oudere leerlingen. Voor ons eens te meer reden om lastige
onderwerpen met elkaar in een veilige omgeving door te spreken. Toch
maken we ons ook wel zorgen over het gebruik van social media door
opnieuw de oudere leerlingen. Natuurlijk gaat de methode niet over media,
maar zien we juist bij social media onacceptabel taalgebruik, gericht op
seksualiteit. Wij vragen u als ouders dan ook om hier met uw kinderen over
in gesprek te blijven.
Spreekavonden
Deze week hebben we spreekavonden gehouden. We willen u bedanken
voor de hoge opkomst en uw betrokkenheid.
Paasviering
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De proeftuin thematisch werken
met Vier Keer Wijzer is afgerond.
We hebben het werken
geëvalueerd. Een belangrijke
conclusie is in ieder geval de hoge
betrokkenheid van de leerlingen.
We gaan ons nu voorbereiden op
een tweede proeftuin met IPC. Op
15 mei hebben we als team
herover weer een studiedag en
een werkbezoek. De eerste pilot
hebben we besproken met de
ouderklankbord groep. In deze
groep zitten:
Annet Bossenbroek,
Liesbeth de Boer,
Saskia van Deelen,
Elmer Verweij,
Christa van Veldhuizen.
U kunt hen ook benaderen als er
dingen spelen die u graag onder
de aandacht van ons brengen wilt.
Wilt u meer weten over onze
nieuwe proeftuin? Kijk dan op

http://ipc-nederland.nl/ipc/watis-het-ipc
We willen u van harte uitnodigen voor onze Paasviering. En neemt u ook
gerust anderen meer. Zoals u leest is het in de kerk naast de school, net als
vorig jaar. De kinderen van groep 1 en 2 mogen achter in de kerk gebracht
en opgehaald worden.

Ouderavond
Op D.V. 11 april organiseren we samen met de Hervormde gemeente een
ouderavond voor de ouders van leerlingen afkomstig uit Eritrea.
Doelstelling van de avond is verbinding leggen tussen deze groep en de
plaatselijke Hervormde gemeente. Hoe kunnen we elkaar tot een hand en
een voet zijn, ook als het gaat om de zondagse samenkomsten.
Koningsdag 2019
Wat komen onze koning en koningin dichtbij dit jaar. En als Barnevelders
mogen we ook nog een bijdrage leveren aan het feest. Met de leerlingen
van de groepen 5 tot en met 8 mogen we 100 kippen versieren die
vervolgens op het Barneveld Plein in Amersfoort ten toon worden gesteld.

Bedankt
Juf Will van Koot wil u graag allen
heel hartelijk danken voor uw
meeleven tijdens haar ziekte. Juf
Will is weer regelmatig op school,
maar de weg naar volledig herstel
is nog lang. Daarom doet het juist
zo goed als er wordt meegeleefd.
Nogmaals hartelijk dank!

Uit de Mattheus Passion.
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