Nr. 1 september 2014
Ontmoeten
Deze week is de week van “Ontmoeten is gewoon doen”. Met alle kinderen
ontvingen we op het schoolplein de 36 kinderen en 4 leerkrachten uit WitRusland, die twee maanden bij ons in het gebouw zitten. Hoe gemakkelijk is het
om samen op te trekken, ook al ben je verschillend en ken je elkaars taal niet.
Als je maar wilt. En dat lieten de kinderen aan alle kanten zien. Prachtig hoe ze
samen werkten, samen speelden en samen genoten. De kleuters maakten 36
placemats met allemaal Nederlandse kenmerken in de kleurplaten om dat aan de
gasten mee te geven.

Info-avonden
De afgelopen weken hebben we veel ouders ontmoet op de infoavonden. Fijn dat
u er was, jammer voor wie het gemist heeft. We hebben u een inkijkje gegeven
in het reilen en zeilen van de groepen. Heel betrokken en actief werd er
meegedaan en meegedacht. Met uw opmerkingen gaan we aan de slag, bijv.
gym in groep vier en wachten óp het plein.

Óp het plein
Op de informatieavonden werd in verschillende groepen opgemerkt dat het bij
het in- en uitgaan van school een flinke drukte is op de fietspaden aan de
voorkant en kleuterkant van ons gebouw.
We vinden het fijn dat u de kinderen komt brengen en halen, maar het fietspad
wordt soms helemaal geblokkeerd.
De oplossing is simpel: voor u ligt een leeg plein! Dus blijf alstublieft niet op het
fietspad staan maar kom op het plein. U maakt het voor het fietsverkeer
gemakkelijker, maar ook onze kinderen die op de fiets komen kunnen er dan
langs als u nog even staat te wachten of gezellig staat te praten.

Nieuwe gezichten
In de loop van het schooljaar komen er soms wat nieuwe gezichten bij in school.
Het zijn studenten van verschillende opleidingsscholen, die hier hun stage
komen lopen. Ook van scholen voor Voortgezet Onderwijs komen soms
leerlingen zich een week lang oriënteren op een beroep in het onderwijs. We zijn
erg blij met al deze mensen, want ze bieden ook een paar extra handen in de
klas, hulp aan de kinderen en de leerkrachten.
Op dit moment hebben we in school:
-Clausel Post: hij doet de opleiding Sport en Beweging en is elke donderdag in
de gymzaal, waar hij de gymlessen verzorgd.
-Martijn Bakker: hij is tweedejaars Pabostudent en hij is nu op donderdag en
vrijdag en soms een hele week in groep acht
-Denise de Geit: zij is ook tweedejaars Pabostudent en zij volgt hetzelfde rooster
als Martijn, maar dan in groep vier.
-Rhodé Dinis Magalhaés: zij is op vrijwillige basis klasse-assistent in groep vijf
en daarmee zijn we erg in onze nopjes.

40 jaar PWA:
Een week met feest
Lees het op de volgende bladzijde

Agenda
Di 30 sept. 19u.Vergadering MR
Di 7 okt. Korfbaltoernooi
Wo 8 okt. Korfbaltoernooi
13-17 okt. Feestweek 40 jaar PWA
17 okt. 12 uur allemaal vrij
20-24 okt. Herfstvakantie
Ma 27 okt. Controle hoofdluis
Di 28 okt. 19 u. Groep 8 Info VO
Vr 31 okt. Nieuwe Nieuwsflits

Korfbal
Op de mail zetten we voor u en
jullie de trainingstijden en de
wedstrijden
van
het
korfbaltoernooi. Dit is voor gr. 5-8.
Hou het in de gaten

Niet te vroeg
Wel op tijd maar niet te vroeg. Dat
geldt voor de middagpauze. Tot
kwart voor één is het plein voor de
overblijvers. Wie thuis gaat eten
komt ná kwart voor één op het
plein, niet eerder.

Meester Joeke
Een vlekje op zijn oog bleek bij
meester Joeke niet goed te zijn.
Na onderzoek is hij afgelopen
donderdag geopereerd en heeft
hij een bestraling ondergaan.
Hij herstelt nu thuis.
We hopen en bidden met en voor
hem dat het oog goed zal
herstellen.

Info-avond VO
Op de Informatieavond over het
Voortgezet Onderwijs praten we
de ouders/verzorgers van groep
acht bij over het huidig VO, het
advies en de nieuwe Eindtoets.
Op 28 oktober heten we u
hartelijk welkom in groep acht.
Prins Willem Alexanderschool
Valkhof 90
3772 EE Barneveld
Telefoon: 0342 415634
E-mail: info@pwabarneveld.nl
Website: www.pwabarneveld.nl

Ouderraad
In de schoolgids was het lijstje van de
ouderraad niet bijgewerkt. Hieronder ziet u
hoe het is.
U kunt dit lijstje uitknippen en in de
schoolgids plakken.

Groep 1

Feestweek in oktober
In 1974 werd de Prins Willem Alexanderschool geopend. Dat is veertig
jaar geleden en genoeg reden voor een feest. Die feestweek is van 13
tot en met 17 oktober en ziet er in grote lijnen zó uit:
13 oktober:
Maandagmorgen: opening feestweek
Maandagmiddag: slingers maken
14 oktober:
Dinsdagmiddag: taart maken
15 oktober:
Woensdagmorgen: taart eten, om half elf: opa’s en oma’s op
bezoek
16 oktober:
Donderdagmiddag van 17-18 uur: feestelijke voorstelling; een
show met alle kinderen voor ouders, familie, iedereen die het
wil zien en horen, op het plein voor de jarige PWA
17 oktober:
Vrijdagmorgen: Vossenjacht om school en in het dorp
Vrijdagmorgen half twaalf: feestmaaltijd voor alle kinderen
Vrijdagmiddag: 12 uur vrij.
De hele week zijn er elke dag dus feestelijke activiteiten. Daar
tussendoor wordt er ook gewoon gewerkt. Op maandag, woensdag en
donderdag oefenen we per groep een paar keer voor de show van
donderdagmiddag.
In de Nieuwsflits voor de vakantie en op de Startavond hebben we al
laten weten in deze week erg veel hulp nodig te hebben. Maar u
kennende hebben we er alle vertrouwen in dat dat goed komt. We
gaan dat niet centraal, maar per groep organiseren.
U krijgt volgende week van de leerkracht van uw kind een mail, waarin
precies staat waarbij uw hulp wordt gevraagd. Bepaalt u zelf waar en
hoeveel u gaat helpen.
Op woensdagmorgen is er dus voor alle kinderen wat lekkers. Ze
hoeven dan geen drinken mee te brengen.

Groep 2

Groep 3

Groep 4

Groep 5

Groep 6

Groep 7

Groep 8

Carla van Kolfschoten
Neerijnen 64
3772 EX Barneveld
06-30354198
Helma Gerritsen
Hortensiastraat 58
3772 XD Barneveld
0342-400107
Willemien Versteeg
Arendshorst 15
3772 RT Barneveld
0342-419988
Arda Donkersteeg
Amersfoortsestraat 57
3772 CG Barneveld
0342-415826
Heidi van Geresteijn
Achterveldseweg 25A
3772 NA Barneveld
0342- 421406
Nanda Bosch
Stanleystraat 30
3772 KD Barneveld
0342-424396
Annette van Geresteijn
Achterveldseweg 16
3772 NB Barneveld
0342-418483
Gerja Goud
Molecaten 105
3772 LL Barneveld
0342-476377

School Gurube

In de tweede week van oktober sturen we nog een precies overzicht
van de feestweek. Daar zal ook nog een actie bij zijn voor de school in
Gurube, Zuid-Soedan.

Wij bouwen een school
Met de kinderen en grote mensen in Gurube, rondom de nieuwe
school, gaat het goed. De onrust, gepaard gaande met vluchtelingen
en hongersnood in het noorden van hun land, gaat hen grotendeels
voorbij. In de omgeving van Gurube is het rustig.
De buitenkant van de school, het eerste deel van ons project, is nu
klaar. Nu wordt het afgewerkt en van binnen klaar gemaakt.
Twee weken terug waren Jaap en Mirjam Haasnoot op onze school. Zij
werken in de zending in Zuid-Soedan, ongeveer een uur van Gurube
af. Voor ons waren ze gaan kijken in Gurube en ze lieten ons foto’s en
een filmpje zien van de huidige situatie. Hiernaast kunt u zien hoever
het gebouw nu is.
De actie loopt ook heel goed. Het materiaal, waarmee het eerste deel
is gebouwd, is allemaal betaald, want de benodigde €40.000,- is
binnen. We zijn zelfs al weer €5000,- op weg naar het volgende deel.
Prachtig. Hartelijk dank daarvoor!
Denkt u en denken jullie elke maandagmorgen aan zendingsgeld om
de bouw te laten voortgaan?

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

