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Nieuwsflits eerder dan gepland in verband met opening
Deze Nieuwsflits komt eerder dan gepland, omdat we u het nieuws
over de openingsweek niet willen onthouden en we graag ook uw
hulp willen inschakelen voor de verschillende activiteiten. We zetten
alles even voor u op een rij, maar geven de kinderen ook een
gedrukte flyer mee, zodat u die ‘op de keukentafel’ leggen kunt.
Studiedag Team
Afgelopen maandag hebben we als team met elkaar gewerkt aan de
ontwikkeling van een stukje visie voor de toekomst. Nu we in een
nieuw gebouw zitten en we moderne nieuwe mogelijkheden hebben
willen we ook graag de uitgangspunten van ons onderwijs
doordenken en nog steviger neerzetten. De uitkomsten daarvan
zullen we meenemen in de planvorming voor de komende jaren. Het
was een boeiende dag en we zijn als team gemotiveerd om ook op
de nieuwe locatie er samen de schouders onder te zetten en de
eigenheid van de PWA duidelijk te laten uitkomen in ons onderwijs.
Als we de uitwerking op papier hebben zullen we u hierover
uitgebreid informeren.
Openingsweek 25-29 september
Over bijna een week is het zover: de officiële opening van de nieuwe
school! We zijn als team al druk bezig met de voorbereidingen en
stellen u graag hiervan op de hoogte.
Voor iedere dag is er iets leuks georganiseerd in de klassen!
Maandag 25 september Feestelijke opening (ouders en leerlingen)
Om 10.00 zal de burgemeester het schoolgebouw officieel openen. U
bent van harte uitgenodigd om op het plein samen met de kinderen
deze feestelijke opening van de school mee te maken!
Dinsdag 26 september Techniekshow
De kracht van lucht…! Wat doet dat? Alle klassen krijgen een
spannende techniekshow te zien van een half uur. Aan het eind van
de ochtend sluiten we dit af door een raketlancering op het plein om
11.30: u bent van harte uitgenodigd om hierbij te zijn.
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Woensdag 27 september Pannenkoeken!
Bij een feestje hoort ook wat lekkers. Daarom gaan we in alle
groepen van 11.30-12.15 pannenkoeken eten. Heeft uw kind een
allergie, laat het de leerkracht weten!
Hulp gevraagd!
Voor een ieder!
Op woensdagmiddag - avond 27 september organiseren we voor
ouders en kinderen het openingsfeest vanaf 17.00 uur. We willen
met elkaar een American Party organiseren. We willen aan ieder
gezin vragen iets lekkers mee te nemen: denk aan stukjes hartige
taart, salades, koude of warme gerechten, cakejes, fruit of wat u
maar lekker vindt! Dit kunt u meenemen naar het openingsfeest en
op een grote tafel neerzetten. Samen hebben we dan een groot
American Buffet!
Donderdag 28 september Freerunparcours
We hebben op het plein zo’n mooi freerunparcours met zwarte ballen
en metalen buizen. Maar hoe speel je hier nu op en wat kan je ermee
doen? Iedere klas krijgt gedurende de dag een workshop!
Vrijdag 29 september Zoek de vossen…!
De kinderen zullen door de wijk en rondom de school op zoek gaan
naar vossen in een vossenjacht. Wie kan ze allemaal vinden?
En wie helpt ons hierbij?
 Pannenkoekenbakkers voor woensdagochtend 27 september.
Graag opgeven per mail bij de leerkracht, dan krijgt uw zoon
of dochter een pak meel mee.
 Hulp bij het pannenkoeken uitdelen en smeren in de klas,
woensdagochtend 27 september van 11.30-12.15. Graag
opgeven per mail bij de leerkracht.
 Wie wil als vos verkleed lopen rondom de school? Wilt u wel,
maar heeft u geen verkleedspullen, dan helpen we u op
school graag! Vrijdag 29 september van 9.30 – 11.30 , graag
mailen naar erika@pwabarneveld.nl.
 Wie wil een groepje kinderen begeleiden tijdens de
vossenjacht van 9.30-11.30 uur?

Staking 5 oktober 2017
Op 5 oktober wordt door de
vakbonden van het
onderwijs een staking
georganiseerd voor het
primair onderwijs. De inzet
van de staking is het
verhogen van salarissen en
het verminderen van de
werkdruk. Binnen Drieslag
heeft het bestuur
uitgesproken de
uitgangspunten van de actie
te ondersteunen, maar het
fenomeen staken af te
keuren, omdat het
uiteindelijke aanbod van het
nieuw te vormen kabinet
nog niet bekend is en er wel
toezeggingen gedaan zijn.
Medewerkers hebben
individueel wel het recht om
te willen deelnemen. Binnen
het team van de PWA zijn
geen medewerkers die
gebruik zullen maken van dit
recht. Wij zijn dus gewoon
open en alle lessen gaan
gewoon door!

We hopen van harte op uw hulp en kijken uit naar deze
FEESTELIJKE week!
Verkeersouders
Voor de oversteek van de zebra aan de van Schothorststraat zoeken
we nog vrijwilligers die het oversteken van de kinderen willen
begeleiden. U kunt u zich melden via de mail
directie@pwabarneveld.nl

Team PWA nodigt u van
harte uit om deel te nemen
aan alle activiteiten!!
Tot de volgende
Nieuwsflits!
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