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Start
De start van het nieuwe schooljaar is achter de rug. We hebben een fijne eerste
week gehad. Heel dankbaar zijn we dat alle kinderen en alle meesters en juffen
er zijn.
Elke dag mogen we beginnen met vertellen, zingen en bidden. En we zijn er heel
dankbaar voor dat God ons wil gebruiken om meer van Hem te leren, om onszelf
te ontwikkelen en zo alle ontvangen talenten in te zetten. Al vanaf het begin, bij
de schepping, gaf Hij ons alles wat daarvoor nodig is. En dat gebeurt nog elke
dag. Het is een kostbare verantwoordelijkheid en een dure plicht om daar
zorgvuldig mee om te gaan. Graag doen we dat samen met u en met de
kinderen. We wensen u, de kinderen en onszelf Gods rijke zegen in dit
schooljaar.

Trakteren
Jarige kinderen trakteren in de klas. Voor zingen, feliciteren en trakteren
maken we in de klas tijd vrij. Het rondgaan door school kost ook veel tijd in
alle andere klassen en onderbreekt daar de les. Daarmee zijn we vanaf
vandaag gestopt. Op je grote felicitatiekaart maken we een apart opplakvel
met de felicitaties van alle andere meesters en juffen.

Flessen
We willen graag weer een nieuwe actie starten voor de school in Gurube, ZuidSoedan. Want er moeten nog enkele tienduizenden euro’s worden ingezameld
om de school af te maken. Het zou fantastisch zijn als dat zou samenvallen
met de nieuwe PWA: twee scholen die tegelijk klaar zijn, hier en daar.
Wat gaan we doen?
Bij de ingangen staan blauwe kliko’s. Daarin gaan we flessen met statiegeld
verzamelen. Regelmatig worden die uitgezocht en ingeleverd bij de winkels.
Helpt u en help jij mee?
En denk je ook elke maandagmorgen aan het zendingsgeld??

Kleine apparaten
We doen drie maanden mee aan de Wecycle-actie om kleine apparaten in te
zamelen. Een doos vol levert een boekenpakket op voor onze
schoolbibliotheek. Alle kleine apparaten en gereedschappen zoals elektrische
tandenborstels,
mixers,
tosti-ijzers,
scheerapparaten,
boormachines,
decoupeerzagen doen mee. Stelregel is: elk apparaat met stekker of accu, wat
in een boodschappentas past, mag worden ingeleverd.
Helpt en helpen jullie onze school aan nieuwe leesboeken?

Schoolgids
Vorige week kreeg u via de kinderen de nieuwe schoolgids. We vinden het
belangrijk dat die er goed uitziet en zo een mooi visitekaartje voor school is.
Dit keer is het niet zo goed gegaan. De zorgvuldige opmaak van ons is niet
door de drukker overgenomen. Misschien zag u al dat de woorden in de
kalender raar zijn afgebroken en dat achterin een vrijwel witte bladzijde zit.
Jammer maar helaas. De drukker biedt u zijn excuses aan.

Fiets thuis
Door de komst van de leerlingen van de ISK moeten we een fietsenstalling
inleveren. Daarom het vriendelijke verzoek: alle kinderen van gr 5-8 die
minder dan een kwartiertje lopen laten de fiets thuis.

Agenda
Do 1 sept. Groep 8 naar Den Haag
Di 6 sept. Startgesprekken avond
Wo 7 sept Startgesprekken middag

Welkom
Een hartelijk welkom aan Soraya
André, Quinten van Blankers, Qiaoying
Chan, Elodie van de Glind, Gerrit ter
Haar en Jitske Hendriksen in groep 1.
Ook Marijn en Noëmi Vos en Nick van
de Craats zijn nieuw. Een fijne
schooltijd gewenst!

Verlof
Juf Johanneke gaat deze week met
zwangerschapsverlof.
Haar
taken
worden overgenomen door meester
Bert van de Brink. Hij wordt daarvoor
op donderdagmiddag vervangen door
juf Heleen van de Kleut.

Humor
Groepen zes, zeven en acht hebben
een wedstrijdje: proberen de naam te
raden van de baby, die juf Johanneke
verwacht. Zegt een jongen: “Wanneer
maakt
u
de
uitslag
bekend?”
Nadenkertje…
Overigens: de goede naam zit er
tussen! Een andere slimmerik: “Wie is
de winnaar?”

Bouw nieuwe school
In de zomer is hard gewerkt aan de
renovatie van de gymzaal. Die is nu
klaar. Het grondwerk van de school is
ook gedaan. De contouren van de
nieuwe school zijn goed zichtbaar.

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