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VALKHOF
Ontmoeten
De Barneveldse scholen organiseerden vorige week een week van Ontmoeting.
Op onze school kreeg dat vorm in de ontmoeting met onze gasten. We hadden
woensdag een uitwisseling met de Wit-Russische kinderen, die een aantal weken
in de lege lokalen zitten aan de ander kant van het gebouw.
Na een gezamenlijk begin op het
plein gingen de kinderen met elkaar
naar de verschillende groepen waar
een leuk knutselwerk klaar stond.
Het was prachtig om te zien hoe
beide groepen overal samen optrokken,
maar ook elkaar hun werk lieten zien
en zelfs samen zingen en bewegen met
‘hoofd-schouders-knieeën-teen’
Belangrijke om zo respect en
waardering voor elkaar te onderstrepen.

Afscheid
We nemen volgende week afscheid van meester Harrie Stijf. Na
achteneenhalfjaar op de Prins Willem Alexanderschool begint hij aan een
volledige baan als meester op CBS De Parel in Wapenveld. Hoewel het fantastisch
is voor hem, dat hij in deze tijd een volledige baan heeft gevonden, zullen wij
meester Harrie missen.
Meester Harrie kwam aanvankelijk als vakleerkracht muziek op de Prins Willem
Alexanderschool. En daarin heeft hij ook z’n sporen verdiend. Heel veel
vieringen, singins, feesten, musicals werden prachtig omdat meester Harrie voor
de muzikale leiding of ondersteuning zorgde. Daarnaast was hij ook invaller in
verschillende groepen en gaf hij, behalve muziekles, ook steeds meer les in
andere vakken. Met het behalen van zijn Pabo-diploma kreeg hij ook de
volledige bevoegdheid als leraar in het basisonderwijs.
Graag willen we meester Harrie heel hartelijk bedanken voor al zijn bijdragen
aan onze school, aan het onderwijs en alles daaromheen.
Woensdagmiddag nemen we als team afscheid, donderdagmiddag is het
afscheid met de klas. Voor ouders is er na schooltijd gelegenheid om meester
Harrie de hand te drukken.

BSO en PSZ geopend
Woensdag 2 oktober werden de Buitenschoolse Opvang en de Peuterspeelzaal,
samen Kindcentrum PWA geheten, officieel
geopend. Het zou natuurlijk allemaal buiten,
bij de hoofdingang gebeuren, maar op dat
moment hadden we een stórtbui. Dus werd
alles snel naar de gymzaal verplaatst, die
werkelijk stámpvol was.
Wethouder Van den Hengel hield een
officiële toespraak en Ouincy en Anne
zorgden voor de openingshandeling: het
laten knallen van een enórme ballon.
De ballonnen, die de kinderen daarna
hebben opgelaten, strijden om de
grootste afstand.
Wie weet waar ze terecht komen.

Agenda
do. 11 okt. 15.15 u. Afscheid van
meester Harrie Stijf
15-19 okt. Herfstvakantie
ma. 22 okt. Luizencontrole
do. 1 nov. Schoolontbijt
vr. 2 nov. Nieuwe Nieuwsflits

Kleding
Nog beter dan af en toe kleding
inzamelen:
elke
schoolweek
op
maandag en woensdag in onze
kleding-container. De container staat
bij de kleuteringang. Hij zit nu al voor
de derde keer vol, dat is mooi.
Vol? Zet maar in de kleuterhal.

Wol en breinaalden
Juf Johanneke gaat twee weken naar
Oeganda, tot 2 november. Als ze daar
naar toe gaat wil ze graag wol en
breipennen meenemen. Wie heeft dat
nog en wil het wel kwijt? Bij
breipennen gaat het om 3,5 en 4 mm.
Graag vóór de herfstvakantie even
afgeven.

Kiwi-stickers
We sparen de Zespri Kiwi-Sickers, want
daarvoor kunnen we op school ballen
krijgen. Help je mee? Lever ze bij juf
of meester in.

Benoemd
Laatste nieuws: Juf Riande blijft
werken in groep drie. En voor meester
Harrie in de plaats komt juf Maria
Steenbeek, zo gauw als mogelijk is, na
de
herfstvakantie.
Van
harte
gefeliciteerd en welkom in het team
van de PWA!
Prins Willem Alexanderschool
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