Nr. 11 - 12 juli 2013
Vertrek
De laatste dagen van dit schooljaar staan voor velen in het teken van vertrek en
afscheid.
We nemen afscheid van 35 kinderen uit groep acht. Zij zijn klaar met de basisschool
en gaan door in het Voortgezet Onderwijs.
Het zijn Ruchama Achterstraat, Sander Bakker, Helena Bosch, Esmee van Dijk,
Lisanne van Dijk, Bas van Es, Chantal Evers, Rámon Flederus, Dagmar de Geijter, Iris
van Geresteijn, Pascal van de Glind, Cyrelle van Haaften, Melissa ter Haar, Wilnanda
van Harten, Britt van Heerikhuize, Daniëlle de Heus, Benthe Hiemstra, Daniël Hol,
Bas Jansen, Eline van de Kieft, Patrick Koning, Krista Koudijs, Mark van Laar, Stijn
Lagerwerf, Wanda ter Maaten, Femke Manten, Migel Marten, Quincy Sahertian,
Esther Schaap, Felicia Schol, Ruben Starrenburg, Mike Titaley, Delano Tjon-A-Njoek,
Janita Vermeer en Dayanara Waas.
Er komt nog een bijzondere week voor jullie aan. De week van de
musicalvoorstelling op maandag, de afscheidsavond op dinsdag en het trakteren en
uitzwaaien op woensdag.
Ook andere kinderen vertrekken. Malo Dinis Magalhaes, Timo den Toom, Deborah
en Rebecca Neutel, Niels Dasselaar, Elroy Lagerweij Caitlyn en Djayden Lups, Marijn
van Maanen, Mick Meijer en Amanda Veer gaan naar De Donnerschool, de prof.
Groenschool, de Vogelhorst, de Plantijn en De Bron.
Van harte hopen we dat het jullie goed gaat. We wensen jullie daarbij de onmisbare
nabijheid en zegen van onze Hemelse Vader toe. Hij neemt nooit afscheid en wil
altijd bij jou zijn en je leiden.

Vertrek juf Corine, juf Lianne en juf Maria
We nemen ook afscheid van drie collega’s. Dat zijn juf Corine Eij, juf Maria
Steenbeek en juf Lianne van Maanen. Zij gaan na de zomervakantie verder op een
andere school. Heel veel dank voor al je inzet, zorg en liefde voor de kinderen, voor
de school, voor ons team.
Van harte wensen we jullie Gods Zegen toe. We hopen dat jullie spoedig weer deel
van zijn van je nieuwe team. Die andere scholen hebben mooi geluk dat ze zulke
collega’s krijgen!

VALKHOF
Agenda
ma 15 juli 19u. Musical voor familie
di 16 juli 19u. afscheidsavond gr. 8
wo 17 juli 11u. uitzwaaien
vr 19 juli 12u. begin vakantie
ma 2 sept. 8.30u. eerste schooldag
ma 2 sept. luizencontrole
wo 4 sept. om kwart over twaalf uit
do sept. startavond
ma 9 sept. info-avond groep 8
di 10 sept. info-avond groep 4
do 12 sept. info-avond gr. 6 en 3

Tas mee
De laatste schooldagen wordt er
veel meegegeven. Helpt u eraan te
denken dat de kinderen woensdagdonderdag-vrijdag een royale tas
bij zich hebben?

Rapport
Donderdagmorgen
krijgen
de
kinderen hun rapport mee. Voor
groep 0 is dat de eerste keer.
Wanneer u daarop wilt reageren
kan dat donderdagmiddag na
schooltijd nog. Er zijn dus geen
tien-minuten-gesprekken.

Foto’s weg
Met ingang van het nieuwe
schooljaar wordt de website weer
opgeschoond. We verwijderen dan
tekst en foto’s van dit jaar en
voegen zo in de loop van het jaar
weer nieuwe toe.

Kwart over twaalf
In het nieuwe schooljaar zal er een kleine aanpassing aan de schooltijden plaats
vinden: we gaan dan op woensdag door tot kwart over twaalf. De reden hiervoor ligt
bij ons weektotaal (en dus ook jaartotaal) aan lesuren. Daarmee voldoen we aan de
wet, maar er zit totaal geen ruimte in om studiedagen te plannen of een extra
vakantiedag te geven. Door nu elke week een kwartier langer les te hebben
sprokkelen we daarvoor tijd bij elkaar. In de onlangs gehouden vergadering van de
MR is noodzakelijke toestemming verleend voor deze aanpassing van schooltijden.
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Tuintjes
In de patio van onze school, staan als sinds dit voorjaar drie minituintjes
van drie klassen. Dit is onderdeel van het tuinproject, waarvoor we de
materialen kregen van de Spar en de Welkoop-winkels. De kinderen zijn er
erg druk mee, ze verzorgen de sla, wortelen, radijs, komkommer, selderij,
spinazie en tomaten. Tegelijk komen ze ook typische tuinproblemen tegen:
de sla schiet door als je die niet snijdt, voor de worteltjes was de bak niet
diep genoeg, en water geven moet je met warme dagen niet vergeten. Maar
ondertussen smaakte de spinazie en de radijs heel lekker en hebben de
tomatenplanten bloemetjes.
Overigens: we zien ook wel verschil in groene vingers tussen de
verschillende meesters en juffen…

Raad
De leerlingenraad had vorige week
de
laatste
vergadering.
Alle
jongens en meisjes hebben heel
veel meegedacht en meegepraat
over de goede sfeer en goede
afspraken. Dankjewel daarvoor!

Van het bestuur
Het bestuur is een traject gestart o.l.v. een extern bureau om te komen tot een
toekomstvisie voor de Stichting. Het is van groot belang, zeker ook gezien de
huidige ontwikkelingen in ons land, om met elkaar na te denken over de toekomst
van onze scholen. Eén van de consequenties hiervan is dat de huidige
directievacatures op de Prins Willem Alexanderschool De Burgt en de
Schimmelpenninck van der Oyeschool (Hoevelaken) nog niet worden ingevuld.
Zodra het visiestuk is vastgesteld, zal o.a. duidelijk worden hoe de invulling van
directies op de scholen zal plaatsvinden. Gevolg is dat in de periode augustus t/m
december 2013 op beide scholen een interim-directeur zal functioneren.

Uitslag verkiezingen Medezeggenschapsraad
Er zijn 56 stembriefjes ingeleverd. Na het tellen van de stemmen is daar Willem
Jan Roggeveen uitgekomen. Hij gaat, samen met Ab van de Kieft, Linda van
Doorn en Delia de Bliek, u als ouders vertegenwoordigen in de MR.
Namens het personeel hebben ook vier leerkrachten zitting in de MR. Hier zijn
naast meester Bert van den Brink drie nieuwkomers gekozen door het
personeel: meester Joeke van der Meulen, juf Marianne Hofland en Gerda
Kruitbosch.
We kunnen in september dus weer met een complete ploeg verder.
We nemen afscheid van ouder Marianne van de Heg en de juffen Willemijn van
Goch, Erika Borsje en Miriam van Dijk. Hartelijk dank voor jullie inzet voor de
MR!

Overblijfbericht
Het schooljaar zit er weer bijna op
en we sluiten ook met het overblijven
weer een jaar af.
Nog even wat tips en dingen waar
u aan moet denken:
*Hebt u het afgelopen jaar het overblijfgeld in 1 keer betaald? Denkt u dan aan
de nieuwe betaling in september. De bedragen zijn niet gewijzigd dus € 50 per
kind voor 1 keer in de week overblijven, € 100 per kind voor 2 keer in de week
overblijven en € 150 per kind voor 3 keer in de week overblijven. Het
rekeningnummer is NL22 RABO 016.26.82.433 t.n.v. Prins Willem Alexanderschool te Barneveld o.v.v. de naam en groep van uw kind.
*Hebt u het afgelopen jaar betaald met een strippenkaart en wilt u het
komende jaar in 1 keer betalen, meldt u dit dan via de mail. De strippenkaart
blijft dan geldig voor incidentele extra overblijfdagen.
*Wilt u weten hoeveel strippen u nog op de kaart heeft dan kunt u dit opvragen
via de mail.
Indien er niets wijzigt ten opzichte van dit jaar hoeft u niets te doen.
Wijzigingen kunt opgeven via overblijfpwa@live.nl. Zonder bericht gaan wij
ervan uit dat uw kind op dezelfde dagen komt overblijven als afgelopen jaar.
Een hele fijne vakantie en tot volgend schooljaar!
Namens het overblijfteam, Delia de Bliek

Boven: Noah Tromp, Joël Tromp, Ard van
Leeuwen en Stijn Lagerwerf.
Onder: Rens Versteeg, Shirana Papilaja en
Hannah van de Heg.

Dyslexie
We gebruiken Kurzweil3000 voor
kinderen
met
dyslexie.
Een
prachtig programma wat helpt bij
lezen en schrijven.
Nu is er in de vakantie een unieke
mogelijkheid voor ouders om
samen met hun kind Kurzweil te
leren kennen. Een cursusmiddag
voor heel weinig: € 12,50
-voor wie:
kind met ouder of verzorger
-inhoud:
voorlezen, schrijven, scannen en
bewerken
-plaats: Lexima, Leusden.
-data: zie website www.lexima.nl
Geef u wel snel op want vol is vol.

Humor
De juf is in de kleutergroepen met
begrippen bezig. Ze vraagt: wat
betekent het dat je licht bent.
Zegt Wieke heel gevat: dan ben je
heel erg onzwaar…

Groet
Tot zover deze Nieuwsflits.
We wensen u en jullie allemaal
straks een fijne vakantie.
We hopen elkaar gezond en wel
weer te ontmoeten op maandag
2 september.
Hartelijke groeten,
Team PWA-Valkhof

