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Elke dag
Wanneer je deze dagen ’s morgens vroeg naar school gaat, komt de zon op aan
een schitterende rood-oranje hemel. Het oosten is een en al vuurwerk. Zo geeft
God elke dag opnieuw kleur.
Een gedicht zegt:
Zijn schepping was niet slechts zes dagen,
En de zevende aan rust gewijd.
Gods schepping gaat maar door en door,
Die duurt in eeuwigheid.
Van die schepping mogen we elke dag vertellen én genieten!

Al een poosje op school
Voor de vakantie kwamen nog een paar
kinderen op school en na de vakantie zijn er
ook kinderen bij gekomen. Ze zitten al
eventjes in groep 1 en we willen ze hartelijk
welkom heten: Maik van de Hee,
Sanne van den Berg, Luke Roggeveen,
Meike van Delen, Paschal Evers, Noa van Gils,
Talitha Boone, Tim van de Munt,
Tibbe van Veldhuizen en Elidjo Suitela.
Ook kwamen nieuw op school Ambowina Robijn(7),
Marjhenta de Vries (2), Jamie Sillé (5),
Mikai Kleijer (4), Levi (5) en Jesse (3) van Gils en
David Boone (3). We hopen dat jullie met plezier naar school gaan!

Stage
Dit jaar loopt een flinke groep scholieren en studenten stage op onze school.
Met hun aanwezigheid en hulp in de klas zijn we erg blij. Het zorgt ervoor dat
de juf of meester wat meer de handen vrij heeft om kinderen te helpen en
aandacht te besteden aan een klein groepje.
De stagiaires zijn: Robin van de Braak (elke donderdagmiddag in groep 1),
Rico Kuit (elke donderdag in groep 6), Ramon Houtveen (elke donderdag in
groep 7), Rik Huijser en Moreno Kischemöller (elke dinsdag in de gymzaal),
Bastiaan Slaa en Sjors Huppelschoten (elke donderdag in de gymzaal) en
Sandra Top (tot januari op vrijdag in groep 5). Later in dit schooljaar komen er
ook nog stagiaires in de andere groepen.
We hopen dat ze een goede stagetijd hebben een veel ervaring opdoen in de
praktijk van het onderwijs.

Oproep
Het is fijn voor een overblijfouder dat ze werk heeft gekregen. Het is ook fijn
voor werkende ouders dat kinderen op school kunnen overblijven. Dat zorgt er
allemaal wel voor dat de groep kinderen toeneemt en het aantal
overblijfouders minder wordt.
Daarom deze oproep: meldt u aan als overblijfouder! We hebben nieuwe hulp
nodig, voor vast en voor reserve.
Er is een vrijwilligersvergoeding voor dit werk en we houden de groepsgrootte
het liefst op maximaal 15. Laat u even weten dat u wilt helpen? Gerda
Kruitbosch doet de coördinatie van het overblijven en zij wacht met spanning
op uw reactie. Dat kan op overblijf@pwabarneveld.nl

Agenda
18-24 okt Herfstvakantie
26 okt Luizencontrole
4 nov. Dankdag

Weekopening
Op maandagmorgen tussen 8 en
kwart over 8 zijn we even niet
bereikbaar. We hebben dan de
weekopening. De weeksluiting met
alle leerkrachten is op vrijdagmiddag
om 12 uur.

Regel
Maar vijf nieuwe regels. U ziet ze
hiernaast. Overal in school te zien. En
daarmee kun je alles afspreken! Deze
maand: ‘Ik heb respect voor de
ander’. Dat bespreken we in de klas.
U thuis ook?

Wist u dat…
-we dinsdag 27 oktober in groep 7 en
8 voorleeswedstrijden hebben?
-we meedoen aan de Christelijke
Kinderboekenweek “Weet je?”
-de nieuwe school een heel duurzame
school wordt?
-de nieuwe school vol ligt met
zonnepanelen?
-in de nieuwe school ook een stuk
bestaande school zit?

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