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VALKHOF
Warm
De viering van het Pinksterfeest was in meerdere opzichten een warm gebeuren.
Warm, omdat het een prachtige zomerse dag was. Maar ook warm omdat we
mochten delen in de vreugde van de komst van de Heilige Geest. Fijn dat er
zoveel ouders en kinderen waren. En voor die paar die er niet waren: jullie
hebben wat gemist en wij hebben jullie gemist! De volgende keer hopen we
compleet te zijn!

Mooi
In de vorige Nieuwsflits ging het mis,
dat hebt u gelezen in de mail die er
achteraan kwam.
Graag laten we u nog even zien hoe
Ruth van juf Johanneke en Rob er nu
uit ziet. De ouders beweren dat het
het mooiste meisje is van de hele
wereld…
Daarin hebben ze natuurlijk gelijk.

Muziekles.
In het Schaffelaartheater worden een aantal muzieklessen gegeven voor
jongens en meisjes van de groepen 5 en 6. Op woensdag 20 juni is het onze
beurt. Een prachtige manier om muziek te maken en muziek te beleven. Mooi
is, dat het theater zo dichtbij ligt dat we er lopend naar toe kunnen. Alvast veel
plezier gewenst!

Bedankmorgen.
Op 20 juni om 11 uur hopen we alle helpende ouders te zien in het
speellokaal. Graag maken we van de gelegenheid gebruik om u te bedanken.
De Oudercommissie is er natuurlijk ook, en behalve dat we hen bedanken
zorgen zij ook nog voor koffie met wat lekkers. Alleen; met hoeveel komt u.
Het is fijn dat even te laten weten aan Thea Hol op holletjes@hetnet.nl. U bent
zeer welkom!

Welkom
Sinds de laatste vermeldingen, dat was in de Nieuwsflits van januari, zijn er
weer een paar kinderen bij gekomen. In groep 1A zit nu ook Tim Dijkman, Jort
van Geresteijn en Dirk de Koning. In groep 1B kwamen/komen Marleen
Trouwborst, Rianne van de Braak en Jordi Nap erbij. In groep 7 kwam Ruchama
Achterstraat.
Heel hartelijk welkom. We hopen dat jullie met plezier naar de PWA gaan!

Agenda
do. 7 juni schoolreis gr. 6 en 7
ma 11 juni schoolreis gr. 3-4-5
ma 11 juni Juffendag
wo 20 juni Bedankmorgen ouders
wo 27 juni Sportdag
ma. 2 juli schoonmaakavond
di. 3 juli Afscheidsavond
wo 4 juli Rapport
wo. 4 juli schoonmaakavond
do 5 juli laatste schooldag

Reis
Op 7 juni gaan de groepen 6 en 7 op
stap. Ze zijn de hele dag in
Hellendoorn.
De maandag er op, dat is 11 juni,
gaan 3-4-5 op reis naar Ouwehand
Dierenpark
in
Rhenen.
Beide
schoolreisjes vertrekken om 9 uur.

Juffendag
Op één dag alle verjaardagen
meester en juffen tegelijk vieren.
gebeurt op de
juffendag
maandag 11 juni. We hopen
stralend weer.

Sportdag
Op 27 juni hebben we u nodig! De
sportdag kan alleen doorgaan als u
weer meehelpt. En u hebt laten
zien dat we zelden een vergeefs
beroep op u doen. Fijn.

Rapport
Aan het laatste rapport is geen
spreekavond gekoppeld. Toch nog juf
of meester spreken? Maakt u dan zelf
een afspraak.
Prins Willem Alexanderschool
Locatie Valkhof

Peuterspeelzaal op PWA
Op de achterkant van deze brief leest u meer over de start van de
Peuterspeelzaal op PWA-Valkhof. Onlangs heeft het bestuur van de
peuterspeelzalen daartoe besloten. Met ingang van het nieuwe schooljaar
komt er dus een groep peuters in ons gebouw. Dat is fijn voor de doorgaande
lijn. We heten ze alvast van harte welkom!
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Humor

OPENING DRIE NIEUWE CHRISTELIJKE KINDCENTRA
IN SCHOLEN VAN DE DRIESLAG

Direan uit groep zes haalt
koffie voor de meester. Hij
komt in de keuken en zegt
tegen iedereen die het maar
horen wil: “Je bóft als je hier
meester of juf bent! Je kunt
dan de hele dag gratis koffie
thee én koekjes halen!”
Dat vinden wij nou ook…

Stichting Christelijke Kindcentra De Drieslag start in augustus 2012 een
christelijk kindcentrum met peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang in
de Willem van Oranjeschool (Lange Voren),
Koningin Julianaschool (Iepenhof) en
Prins Willem-Alexanderschool (Valkhof)
In september 2009 is Stichting Christelijke Kindcentra De Drieslag opgericht, een
organisatie voor christelijke kinderopvang en peuterspeelzaalwerk in Barneveld. Het
eerste kindcentrum “Christelijk Kindcentrum Prins Willem-Alexander” is op 1 februari
2010 van start gegaan in het scholencomplex in De Burgt en bestaat uit een
kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en een peuterspeelzaal, inclusief
VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie).

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

Stichting Christelijke Kindcentra De Drieslag heeft sterke banden met Stichting Hervormde Scholen De
Drieslag, die zeven basisscholen in de regio Barneveld beheert, waaronder de bovengenoemde scholen waar
we in augustus nieuwe christelijke kindcentra starten. Door kennis, ervaring en faciliteiten te bundelen,
kunnen we nog meer kwaliteit garanderen en gezamenlijk werken aan een doorgaande lijn in het
opvoeding- , leer- en speelaanbod.
De peuterspeelzalen Dikkertje Dap (Lijsterhof) en Klein Duimpje (Johan de Wittlaan) van Stichting
Christelijke Peuterspeelzalen Barneveld zullen in augustus worden geïntegreerd in de nieuwe kindcentra,
waarna de huidige locaties zullen worden afgestoten. De kinderen zullen na de zomervakantie naar één van
de nieuwe christelijke kindcentra gaan. De locatiekeuze zal in overleg met de ouders of verzorgers
plaatsvinden.
Voor meer informatie of aanmelding van kinderen verwijzen wij graag naar onze website
www.kindcentradedrieslag.nl.

********************************************************************
CJG Barneveld en MEE Veluwe organiseren bijeenkomst over autisme
Barneveld, 15 mei 2012
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Barneveld en MEE Veluwe organiseren op 5 juni 2012 een
voorlichtingsbijeenkomst over autisme. De bijeenkomst begint om 19.30 uur en wordt gehouden in ‘De
Meerwaarde’ aan de Rietberglaan 6 in Barneveld. Tijdens de avond wordt informatie gegeven over
autisme en is er voldoende gelegenheid voor het stellen van vragen.
De voorlichtingsavond van het CJG Barneveld en MEE Veluwe over autisme is bedoeld voor ouders en/of opvoeders,
vrijwilligers en professionals die kinderen hebben met autisme (of een stoornis in het autistisch spectrum) of werken
met deze doelgroep. Tijdens de voorlichtingsavond wordt uitleg gegeven over wat autisme inhoudt, wordt de film De
zus van Einstein getoond en zijn deskundigen aanwezig (o.a. MEE Veluwe, een ervaringsdeskundige en
vertegenwoordigers van de Nederlandse Vereniging voor Autisme) om vragen te beantwoorden.
Ook is er gelegenheid om bij informatietafels van verschillende organisaties informatie te krijgen over autisme.
De avond start om 19.30 uur en duurt tot 21.30 uur; vanaf 19.15 uur zijn de deuren open.
Praktische informatie
Datum:
5 juni 2012
Tijden:
Inloop om 19.15 uur, start om 19.30 uur en einde om 21.30 uur
Locatie:
De Meerwaarde, Rietberglaan 6, Barneveld
Kosten:
Gratis
Informatie:
CJG Barneveld, T 0342-414816 of E info@cjgbarneveld.nl
Aanmelding:
T 0342-414816 of E info@cjgbarneveld.nl (vóór 1 juni 2012)

