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Storm
Afgelopen weken zijn zoals u weet heftig geweest in verband met de plotselinge
ziekte van Dick, onze directeur. In deze periode ervaren we des te sterker het
houvast en de kracht die God ons geeft. Daaruit haalt Dick zijn vertrouwen en
leeft hij van dag tot dag. Wij mogen ondanks de zorgen en het verdriet hierover
bij onze hemelse Vader troost vinden. Dit delen we met elkaar als team, maar
zeker ook met de kinderen, die meester Dick ook zo goed kennen. Op woensdag
15 februari hadden we als team een studiedag met veel inhoudelijke
onderdelen. Daarnaast waren Dick en zijn vrouw Truus ook een gedeelte van de
dag op school. Bijzonder om samen te praten, te bidden en te zingen. Meester
Dick heeft een prachtige bloemenmand gekregen met zelfgemaakte bloemen
van de kinderen!

Agenda
Do 23 feb. Rapport 2
Vrij 24 feb. Continurooster gr 5-8
14.00 uit
Ma 27 feb. – vrij 3 mrt.
Voorjaarsvakantie
Di 7 mrt. Spreekavond
Wo 8 mrt. Spreekmiddag
Wo 8 mrt. Biddag
Ma 13 mrt. 19.00-20.00
Ouderavond gr.2
Do 13 apr. 19.00 paasviering GHK
Vrij 14 apr. Goede vrijdag,
kinderen vrij
Ma 17 apr. Tweede paasdag,
kinderen vrij

Welkom!
Arno Oud en Arcelino Oude Hergelink
zijn nieuw bij ons in groep 0
gekomen. We hopen dat jullie je snel
thuis zullen voelen op de Prins Willem
Alexanderschool!
We zijn dankbaar dat we op zo korte termijn een interim-directeur hebben
gevonden, waar we alle vertrouwen in hebben
Verderop in de nieuwsbrief stelt hij zich (opnieuw) aan u voor.

Biddag
Woensdag 8 maart mogen we weer samen met de kinderen van onze school
biddag vieren. De kinderen van groep 3 t/m 8 gaan gezamenlijk naar de
scholendienst in de Oude Kerk. Het thema van deze dag is ‘God hoort!’ Ter
voorbereiding ontvangt u in de bijlage een gezinsdagboek.

Wonderlijk gemaakt
Na de voorjaarsvakantie starten we
weer met de lessen uit de methode
seksuele vorming: Wonderlijk
gemaakt. U ontvangt een mail waarin
staat welke lesstof uw zoon/dochter
aangeboden krijgt. Fijn als u hier
samen met uw kind aandacht aan
kunt besteden.

Kanjertraining
Inmiddels zijn we gestart met de eerste lessen van de Kanjertraining.
Woensdagmiddag en avond, 5 april, hopen we als team de laatste trainingsdag
te hebben.
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Schaffelaartheater
Vorige week gingen we met groep 1,2 en 3 naar het Schaffelaartheater.
We mochten komen kijken naar een muziekvoorstelling over Mozart. De
"zus van Mozart" met een prachtige jurk aan en een witte pruik op,
vertelde ons het mooie verhaal over Wolfgang (Wolfje) Mozart die zulke
mooie muziek heeft gemaakt. Gelukkig heeft hij alles ook opgeschreven!
En zo konden wij naar die mooie muziek luisteren. Er waren ook kinderen
die met de muziek mee mochten spelen. Wij konden mee zingen en
klappen en Gerrit mocht zelfs koning zijn met een echte koningsmantel
aan en een kroon op zijn hoofd. Het was een mooie en leuke ochtend!

MR
Beste ouders, verzorgers,
Binnenkort ontstaat er een vacature in de Medezeggenschapsraad. Om deze
lege plaats te vullen zijn wij op zoek naar een ouder die interesse heeft in het
beleid van de school en een positief-kritische houding heeft ten opzicht van
keuzes die gemaakt worden.
Tijdens de 5-jaarlijkse MR vergaderingen zal Dick Altena een gedeelte
aanwezig zijn en samen streven we naar een transparante werkhouding,
waarin we van elkaar kunnen leren. Op die manier kunnen we werken aan
zo goed mogelijk onderwijs voor onze kinderen en daarmee de driehoek
gezin-school-kerk/kinderen te verbinden.
Daar hebben we u bij nodig!
Heeft u interesse of wilt u meer informatie, neem dan contact op met één van
de leden van de MR.
Vriendelijke groet namens de gehele MR,
Willem Jan Roggeveen.

Zendingsgeld
We hopen deze laatste maanden
nog een boost te kunnen geven aan
de actie voor Zuid-Soedan. Iedere
maandag wordt het zendingsgeld
in de klassen opgehaald, denkt u
eraan?

Groet
Tot zover deze Nieuwsflits.
Tot de volgende.
Hartelijke groeten,
Team PWA

Interim-directeur

Even voorstellen…
Vorige week werd ik gebeld of ik beschikbaar ben voor een interim-periode
op de Prins Willem Alexanderschool. Natuurlijk is de aanleiding geen
plezierige. De ziekte van collega Dick Altena raakt ons allemaal. Ook voor mij
was het schrikken. Ik ken Dick namelijk uit de tijd dat hij directeur was in
Oene van de School met de Bijbel en ik van de Hervormde basisschool ‘De
Triangel’ in Rouveen. Beide scholen behoorden tot dezelfde
besturenorganisatie. Daarna gingen we elk onze weg en dan ineens deze
vraag. Zoals u begrijpt uit dit stukje heb ik ja gezegd en wil ik mij graag even
aan u voorstellen.
Mijn naam is Gert van Tol, ik ben 58 jaar en al geruime tijd zelfstandig
ondernemer. Ik begeleid scholen in allerlei omstandigheden, geef trainingen
en coach leerkrachten en directeuren. En inderdaad, regelmatig krijg ik ook
een opdracht als interim-directeur.
Ik ben getrouwd met Albertje. Wij hebben vier kinderen (waarvan er drie ook
in het onderwijs werken). Inmiddels hebben we acht kleinkinderen. Ik woon
samen met mijn vrouw en onze jongste zoon, die in augustus hoopt te
trouwen in Rouveen. Wij zijn lid van de Hervormde gemeente ter plaatse en
ik mag daar ook scriba zijn van de algemene kerkenraad en wijk 2. Mijn
weinige vrije tijd breng ik graag door met de kleinkinderen of met lezen,
wandelen en vissen.
Ik hoop de komende maanden twee dagen per week in uw midden te zijn.
Dat zullen niet altijd vaste dagen kunnen zijn. Vooral in het begin is dat nog
lastig. Maar ik probeer wel zoveel als mogelijk te sturen op de dinsdag en de
donderdag.
Hopelijk mogen we op een goede en gezegende wijze met elkaar optrekken.
Ik zie uit naar ontmoetingen met u of informele of formele basis. Schroom
niet om mij op te zoeken in school. Hierbij verwachten we het boven alles
van de Heere, die ons naar deze plaats leidde. Moge Hij zich ook ontfermen
over Dick en zijn familie.
Gert van Tol / gvtol@emfusio.nl / 06-13147902

