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Doel
De kinderen in mijn groep,
of ze nu twaalf zijn of vier,
zij hebben, meer nog
dan de druppels in het zand,
een bestemming hier.
‟t Is niet zo vreemd
dat ik daarom elke dag
God vraag om kracht,
zodat het kind Zijn doel
bereiken mag.
Chris Lindhout

Ouderraad
De Ouderraad, waarin van elke klas een ouder zit, is weer compleet. In groep 1
is Helma Gerritsen de nieuwe ouder. Nanda Bosch in groep5 blijft, maar haar
adres is wel veranderd; dat is nu Stanleystraat 30. We wensen de ouders in
deze raad een heel fijn schooljaar. We weten dat jullie af en toe hele bergen
werk verzetten, waardoor de organisatie van allerlei activiteiten op school
gesmeerd verloopt. Daarmee zijn we als team, ouders en kinderen erg blij!

Pot
In de vorige Nieuwsflits las u al over de drukke Startavond.
Op die avond was er in school een puzzeltocht met allemaal
foto‟s. Daarbij riepen de meeste plaatjes wel herkenning op,
maar de goede naam van elke meester en juffrouw was een
stuk lastiger. Er waren dan ook niet zoveel foutloze
formulieren, slechts een tiental. Uit de goede werd die van
Marleen van de Glind getrokken. Voor haar was de prijs: een
grote pot met snoep en daar was ze heel blij mee!

Overblijven
We komen vroeg met een vraag: is er een ouder onder u die de organisatie van
het overblijven wil overnemen? Delia de Bliek gaat er aan het eind van dit jaar
mee stoppen en ze wil graag haar opvolger op tijd inwerken. Wat stelt het
voor? Op de overblijfdagen moet je daarvoor „s morgens even de gemelde
kinderen noteren en ervoor zorgen dat die „smiddags op school bekend zijn.
Vooral een stukje regelen en organiseren. Net als het overblijven wordt dit
betaald. Meldt u op overblijpwa@live.nl of op school.

Juf Gerda
Aanhoudende vermoeidheid, die al maanden duurde was de aanleiding voor
juf Gerda Stronkhorst om naar de dokter te gaan. „Overwerkt‟ was de
diagnose. Een grote teleurstelling. Pas op school en dan ziek worden. We
hopen dat juf Gerda gauw herstelt en weer op school kan komen. Tot ons
grote geluk vonden we juf Heleen bereid om de taak in groep 5 over te nemen.
En juf Maria komt in gr. 6/7 eens per maand juf Gerda vervangen. Fijn dat het
weer zo snel is opgelost.

Agenda
Ma 7 okt ANWB Streetwise
Di 8, wo 9 okt Korfbaltoernooi
Vr 18 okt. Continurooster
21-25 okt. Herfstvakantie
Ma 28 okt. Luizencontrole
Vr 1 nov. Nieuwe Nieuwsflits

Streetwise
Op maandagmorgen hebben we
verkeersles van de ANWB.
Streetwise heet dat. Kinderen in
groep 5-8 hebben hun fiets
nodig om naar de parkeerplaats
bij de Vogelhorst te fietsen.
Niet vergeten!

Andere school
Denzell Minnen gaat verder op
de Prof. Groenschool. Maandag
nam hij op de PWA afscheid. We
hopen dat het Denzell daar heel
goed gaat en we wensen hem
van harte het allerbeste.

Continurooster
Op vrijdag 18 oktober hebben
we een continurooster. Dat wil
zeggen dat de kinderen van gr.
5-8 allemaal op school blijven
eten; we hebben een half uur
middagpauze voor eten en
spelen en we gaan om 14.00 u.
uit.
Daarna
begint
de
herfstvakantie.
(de groepen 1 t/m 4 gaan
gewoon om kwart voor twaalf
uit)

Prins Willem Alexanderschool
Locatie Valkhof
Valkhof 90
3772 EE Barneveld
Telefoon: 0342 415634
E-mail: info@pwabarneveld.nl
Website: www.pwabarneveld.nl

Bogen
Nieuws van de BIEB
Gratis glossy BIEB over lezen & voorlezen voor ouders
Speciaal voor ouders en verzorgers brengt Bibliotheek
gemeente Barneveld een nieuwe editie van het Gouden
Leestips Magazine uit. De eerste editie was zo’n overweldigend
succes dat er nog veel meer leuke, nuttige en verrassende
informatie over lezen, voorlezen en media(wijsheid) voor
ouders is verzameld. Het resultaat is BIEB, een prachtige miniglossy voor ouders en verzorgers van kinderen in de leeftijd
van 0 t/m 16 jaar.

Juf Riande trouwde op 19 september met
Matrick Hazeleger en groep vier vierde het
feest met prachtige bogen mee.
Hieronder een paar van een prachtige
fotoserie, gemaakt door Jonneke Oskam
van Karakteristiekfotografie.
Meer foto‟s zien? Kijk op onze website of
op info@karakteristiekfotografie.nl

Het magazine is gratis op te halen in een van onze drie
bibliotheekvestigingen. Wees er snel bij want op = op. Ook kan
het
magazine
online
gelezen
worden
via
www.goudenleestips.nl

Home-Start zoekt nieuwe vrijwilligers
Elke ouder maakt wel eens een moeilijke periode mee. Het kan een
opluchting zijn als iemand dan een steuntje in de rug biedt: naar het
verhaal luistert, tips kan geven, mee kan denken of er samen met
het gezin op uit trekt.
Ervaren en getrainde vrijwilligers van Home-Start doen dat tijdens
een wekelijks vriendschappelijk huisbezoek. Ze ondersteunen
ouders, met tenminste één kind van zes jaar of jonger, om te
voorkomen dat alledaagse problemen uitgroeien tot ernstige en
langdurige problemen. De steun is tijdelijk tot de ouder het weer
alleen kan. Home-Start kent geen wachtlijst en de ondersteuning
start meestal binnen twee weken. Er zijn voor gezinnen geen kosten
aan verbonden.
Home-Start is op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Als vrijwilliger
bezoek je wekelijks een vast gezin. Je zet je eigen kwaliteiten in
voor een ander, uitgaande van de vraag van het gezin. Voorwaarde
is dat je ervaring hebt als ouder, je 2 á 3 uur per week beschikbaar
bent en dat je naast de ouders kunt staan en problemen niet
overneemt. Voordat je als vrijwilliger aan de slag gaat krijg je eerst
een voorbereidende training waarin oa de methodiek van HomeStart je eigen wordt gemaakt en je collega vrijwilligers ontmoet.
Hierna word je begeleid door de coördinator en zijn er regelmatig
bijeenkomsten met andere home-start vrijwilligers. De training
vindt onder schooltijd plaats en start op woensdag 30 oktober.
Heb je interesse of vragen neem dan contact op met de coördinator
Ina van der Giessen via 06 –29623146 of barneveld@home-start.nl
Home-Start Barneveld wordt uitgevoerd vanuit het CJG en is
onderdeel van Icare. Meer informatie op www.home-start.nl

Korfbal
Al een paar weken zagen we de
korfballers trainen op het grasveld voor
school. Dinsdag- en woensdagavond vanaf
kwart over zes spelen ze de wedstrijden.
Heel veel succes!

Humor
In de groep van juf Elly wordt hard
gewerkt aan woordenschat. Juf heeft het
over „fluiten‟.
“Wat ís fluiten?” vraagt de juf.
Anniek: “Dat is wat mijn vader doet, want
hij snurkt elke nacht…”

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

