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Gestart
De jongens en meisjes zijn al aardig gewend aan het nieuwe schooljaar. En u
hebt als ouders ook alweer het ritme te pakken. Fijn dat er zoveel mensen waren
op de Startavond. Het plein was inderdaad stampvol. En de Ouderraad hebt u
alweer meer werk bezorgd, wat ze overigens met plezier doen; er moest alweer
meer koffie worden geschonken.
We hopen op en bidden om een fijn en gezegend schooljaar waarin we veel leren
en groot mogen spreken over de Heer Jezus.

Nieuwe school
In Zuid-Soedan gaan we met de achtste school
van de Drieslag aan de slag. Dinsdagmorgen was
de presentatie in alle klassen en gelijk al kwamen
kinderen met allerlei ideeën voor acties. Prachtig,
dat enthousiasme. Wilt u dat ook blijven
stimuleren door simpelweg elke maandag
zendingsgeld (of collectebonnen) mee te geven?
We merken dat de opbrengst elke week terugloopt
en dat heeft twee redenen: vergeten en geen
kleingeld thuis. Hoe moet dat anders? Als u goede ideeën hebt horen we dat
graag. Dan gaan wíj aan de slag om leuke aansprekende acties te bedenken. En
uiteindelijk hopen we van harte dat de bouw in Gurube gauw gaat starten!
Op de foto zie je hoe het schrijfonderwijs gaat. Schrijven in het zand, dus…

Juf Riande trouwt
Op donderdag 19 september trouwt juf Riande van de Pol met Matrick
Hazeleger. De kerkdienst is om 18.30 u. in de Oude Kerk van Barneveld. Alle
jongens en meisje van groep vier zijn daarvoor met hun ouders uitgenodigd.
Maar zijn er uit andere groepen ook kinderen en ouders die willen komen, dan
heel graag! U en jullie zijn daar welkom.
Na de dienst is er gelegenheid te feliciteren en gaat groep vier hun cadeau
aanbieden.
We wensen Riande en Matrick van harte Gods zegen op hun huwelijk. Op hun
kaart staat een bijzondere tekst uit Spreuken: “Mogen liefde en trouw je nooit
verlaten, wind ze om je hals, schrijf ze in je hart” Dat wensen we jullie toe!

Buikje
Een prachtige reactie van een ouder op de Startavond, toen het team zich
presenteerde: „Zooo, daar staan heel wat buikjes…”
En hij bedoelde niet meester Dick…
Inderdaad, verschillende collega‟s zijn in blijde verwachting. In deze
nieuwsflits mogen we melden dat ook juf Johanneke en juf Esther een kindje
verwachten. Van harte gefeliciteerd!
Voor kinderen en ouders kunnen we nu al zeggen hoe de vervanging geregeld
is: als juf Esther met zwangerschapsverlof gaat, gaat haar duo-collega juf
Riande vervangen en als juf Johanneke met zwangerschapsverlof gaat komt juf
Willemijn weer terug. In groep zes worden dan juf Ellen en juf Willemijn de
twee leerkrachten.

VALKHOF
Agenda
Ma 16 sept. 19 u info 6/7
Di 17 sept. 19 u. info 1 en 2
Di 17 sept. 20 u. info 5
Wo 18 sept. 19 u. info 6
Do 19 sept. juf Riande trouwt
Ma 23 start Week van de Ontmoeting
Do 26 sept. ‟s middags vrij
Do 26 sept. 19.30 MR-vergadering

Op tijd
Om vijf voor half negen en om vijf
voor één kan iedereen al binnen
komen. Als de tweede bel klinkt gaat
de deur dicht. Na de tweede bel ben
je te laat. Ouders met kleuters vragen
we om hun kind op tijd te brengen
(vóór de eerste bel) en dat brengen
ook kort te houden. Dankuwel.

Fruit
Gezonde pauzehap met groente en
fruit. Gedurende een paar maanden
delen we dat op woensdag, donderdag
en vrijdag uit aan alle kinderen. Geeft
u op maandag en dinsdag zelf een
gezond tussendoortje mee?

Vrij
Op donderdagmiddag 26 september
gaan de meesters en juffen naar
school en hebben de kinderen vrij.
Een studiemiddag voor het PWA-team
dus. Dit is het begin van het
schoolverbeteringsprogramma
De
Betere Basisschool. Daarover een
volgende keer meer.

Groet
Tot zover deze Nieuwsflits.
deAlexanderschool
volgende.
Prins Tot
Willem
Hartelijke groeten, team PWA.
Locatie Valkhof
Team PWA-Valkhof
Valkhof 90

3772 EE Barneveld
Telefoon: 0342 415634
E-mail: info@pwabarneveld.nl

Achterkant: info over actieweek „Ontmoeten is gewoon
doen‟en over een opvoedcursus van het CJG

Website: www.pwabarneveld.nl

Ontmoeten is gewoon DOEN in 2013
In september 2012 startte de scholen in de gemeente Barneveld met een
actieweek Ontmoeten is gewoon DOEN. Alle scholen ontvingen toen flyers,
posters en vlaggen. Ook in 2013 krijgt deze week een vervolg en wel van
23 tot 27 september 2013.
Waar draait het om?
Centraal onderwerp van Ontmoeten is gewoon DOEN is om schoolkinderen wederzijds begrip te leren hebben
voor elkaar en geen vooroordelen te hebben tegen elkaar. Dit kan bijvoorbeeld door ontmoetingen tussen kinderen,
ouders en leerkrachten van verschillende scholen onderling te organiseren, maar ook door het geven van lessen over
dit onderwerp.
Thema:

Wat een mensen in Barneveld!

De werkgroep die bestaat uit vertegenwoordigers uit het Onderwijs heeft besloten om Ontmoeten is gewoon DOEN te
ondersteunen met een jaarlijks wisselend thema. Voor het schooljaar 2013-2014 is gekozen voor het thema

„Wat een mensen in Barneveld!’.
De uitleg van dit thema is heel treffend verwoord in het prentenboek „Mensen, mensen, wat een mensen’ van Peter
Spier. Dit prentenboek kan een inspiratiebron zijn voor het verder inhoud geven van de actieweek.
“Dat niemand op aarde hetzelfde is, wordt voortreffelijk uitgebeeld in dit prentenboek. Aan de hand van o.a. lengte,
huidskleur, ogen van mensen en gewoonten, spelletjes, taal, godsdienst e.d. van diverse landen, wordt uiteengezet
hoe anders iedereen is. Tevens worden uitwassen van die verscheidenheid als macht en rassenhaat aan de orde
gesteld. Tot slot laat Spier uitstekend zien hoe saai de wereld er uit ziet, als iedereen en alles hetzelfde zou zijn.”
Net als vorig jaar start de actieweek Ontmoeten is gewoon DOEN op een feestelijke manier. De feestelijke
startactiviteiten worden dit jaar gehouden op de scholen in Zwartebroek/Terschuur.

Oplossingsgericht communiceren
voor ouders met kinderen
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Barneveld
organiseert dit najaar een praktische opvoedcursus
van vier avonden.
Tijdens deze cursus worden ideeën uitgewisseld voor
een oplossingsgerichte opvoeding.
De cursus is geïnspireerd op “Kids’ Skills”, een oplossingsgerichte methode om kinderen te helpen bij het
overwinnen van allerlei problemen. Tijdens de cursus krijgen de belangstellenden praktische handvatten voor het
opvoeden van kinderen, die ook bruikbaar zijn in de communicatie met volwassenen. Er worden verschillende
praktische oefeningen gedaan en ervaringen kunnen met andere ouders worden gedeeld. Het is een uitstekende
gelegenheid om nader kennis te maken met andere ouders en van elkaars ervaringen te leren.
Het heeft de voorkeur om de avonden te volgen met een medeopvoeder (partner, oma, zus, vriendin etc).
De volgende onderwerpen komen aan bod:
•
17 oktober: Reageren op ongewenst gedrag van kinderen, uitnodigen tot positief gedrag en dit versterken
door kinderen complimenten te geven
•
31 oktober: Alle neuzen in de goede richting! Het versterken van de ouderlijke samenwerking
•
14 november: Creatieve manieren om kinderen te helpen hun problemen op te lossen
•
28 november: Wel of geen straf? Kinderen coachen verantwoordelijkheid te nemen voor hun acties.
Voor wie?
De cursus is bestemd voor ouders met kinderen in de basisschoolleeftijd.
De cursusleidsters zijn Nienke Koops & Ida Verlaan.
Praktische informatie
Datum:
17 en 31 oktober; 14 en 28 november 2013
Tijd:
19.30-21.30 uur
Locatie:
Centrum voor Jeugd en Gezin Barneveld, Bouwheerstraat 52, Barneveld
Kosten:
Gratis
Aanmelding:
E info@cjgbarneveld.nl
Informatie:
E www.cjgbarneveld.nl

