Nr. 8 – maart 2017
Geboren
De afgelopen weken zijn blijde dagen in het gezin van Erika en Ard Borsje en
bij Annelies en Roald Luchtenberg. Bij hen werden Lea en Lize geboren. Wat
een wonder als we mogen zien dat er nieuw leven geboren wordt. De Heere
laat zien dat Hij doorgaat ondanks ons. Dat zien we bij een geboorte, maar
deze afgelopen dagen ook in het rijk van de natuur als de we wereld om ons
heen weer ontwaakt uit de winterslaap. Een hartelijk felicitatie voor beide
gezinnen!

Kanjertraining
We zijn gestart met de eerste lessen van de Kanjertraining.
Woensdagmiddag en avond, 5 april, hopen we als team de laatste
trainingsdag te hebben.

Schoolfotograaf
Op 6 april komt de schoolfotograaf. Hierover hebt u al een brief gekregen
waarnaar we dan ook graag verwijzen.

Agenda
Donderdag 6 april
Schoolfotograaf
Donderdag 13 april
19.00 paasviering GHK
Vrijdag 14 april
Goede vrijdag, kinderen vrij
Maandag 17 april
Tweede paasdag, kinderen vrij
Dinsdag18 t/m donderdag 20 april
CITO Eindtoets groep 8
Vrijdag 21 april
Koningsspelen
Begin van de meivakantie
Verschijning volgende Nieuwsflits

Paasviering
De paasviering staat gepland voor donderdag 13 april om 19.00 uur in de
kerk. We hopen u allemaal te mogen ontmoeten. De kinderen hebben dan ’s
middag om 12.00 uur vrij. Wilt u hiermee rekening houden?

Koningsspelen
Op vrijdag 21 april doen we mee aan de Koningsspelen met de school. Deze
spelen eindigen om 12.00 uur voor alle leerlingen en daarna begint de
meivakantie. Er is dus geen les op deze middag.

Schoolvoetbal
Inmiddels is het schoolvoetbaltoernooi begonnen. Voor degenen die op de
hoogte willen blijven van de uitslagen en het programma:
http://www.schoolvoetbalbarneveld.nl/
De finales worden gespeeld op 12 april. Uw kinderen kunnen u vast
verstellen hoe we ervoor staan.

Dick Altena
Dick is inmiddels vol goede moed en vertrouwen begonnen aan de
behandelingen. Hij was diep onder de indruk van het meeleven wat u tot nu
toe getoond hebt. In gedachten en gebeden zijn we verbonden met hem.

Welkom!
Jaron Kas is bij ons begonnen op
school. We heten Jaron van harte
welkom en wensen hem een heel fijne
schooltijd.

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