Nr. 2 – september 2016
Eerste steen
De binnenmuren staan er al en binnenkort begint het
metselwerk. Daarom hebben we met elkaar een
bijzonder moment, wanneer de eerste steen wordt
gemetseld door de nieuwe wethouder van onderwijs.
Daaraan voorafgaand worden twee tijdscapsules
ingegraven voor de hoofdingang van school. Daarin
komen een aantal werkstukken van kinderen én alle
namen van de kinderen die nu op onze school zitten.
Wilt u er bij zijn? U bent hartelijk welkom op
donderdagmiddag 29 september om half drie op de
bouwplaats aan de Van Schothorststraat.

Gesprekken
De startgesprekken zijn achter de rug. Op een enkeling na hebben we iedereen
ontmoet. We bedanken u heel hartelijk voor alle informatie die u hebt gegeven.
Het is echt hartverwarmend prachtig om te zien en te horen waarom u trots bent
op uw kind.
We gaan zeker door met deze manier van gesprekken. Daarbij moet misschien
hier en daar nog iets aangepast worden, maar in hoofdlijn is de opzet goed.
Dank ook voor uw vele positieve reacties!

Partner
Samen met alle scholen en peuterspeelzalen van Stichting De Drieslag gaan we
bezig met Educatief Partnerschap. Hierin ligt de aandacht op de goede relatie
tussen ouders en school. Graag willen we schouder aan schouder staan in de
opvoeding en ontwikkeling van uw kind. Als partners met ieder z’n eigen
inbreng en z’n eigen aandeel in de driehoek leerling-ouder-leraar willen we die
verhouding op een goed niveau brengen en houden.

Gebedsgroep
De gebedsgroepen van ouders komen in twee groepen bijeen. De maandaggroep
is er in de weken 39-43-47-514-8-12-16-22. De donderdaggroep komt samen in
de weken 37-41-45-49-2-6-10-14-19-24. Daarnaast willen we ook graag
beginnen met een avondgroep. Alleen daarvan weten we nog niet zo goed
wanneer dat het beste kan; dat is ook afhankelijk van de deelnemers. Wilt u
daarvoor even een mailtje naar school sturen of meester Dick Altena
aanschieten?
Het is echt een voorrecht dat ouders bidden voor de kinderen, de leerkrachten
en alle mensen die met school verbonden zijn. Samen alle zorgen en vragen,
maar ook alle dankbaarheid bij God leggen; beter kun je het niet hebben op
school!

Ontmoeten is gewoon doen
In het lege deel van ons gebouw zitten al enkele weken kinderen uit Wit-Rusland
met hun vier juffen. Op woensdagmorgen 28 augustus organiseren we een
ontmoeting met alle kinderen. Dit in het kader van “Ontmoeten is gewoon doen”.
We ontvangen hen op ons plein, hijsen de vlag, zingen een lied en gaan dan in
een aantal groepen samen aan het knutselen, spelen en zingen.
Ook donderdagmiddag is zo’n ontmoeting: bij de eerste-steen-legging
ontmoeten de kinderen van de Fontein en de PWA elkaar voor het eerst.

Agenda
Ma 26 sept Pauzehap 5-6-7-8
Wo 28 sept. Ontmoeten gewoon doen
Do 29 sept 14.30u. 1e steen
Di 4 okt Schoolkorfbal
Wo 5 okt. Schoolkorfbal
Wo 5 okt. Dag van de leraar
Vr 14 okt. Continu-rooster 5-8
17-21 okt. Herfstvakantie
Ma 24 okt. Luizencontrole

Pauzehap
Op maandagmorgen krijgen de
kinderen van 5-8 een gezonde
pauzehap. Dit om de gezonde break
te stimuleren.

Korfbal
Er wordt al flink getraind op het
gazon voor de school. Over ruim een
week
beginnen
de
korfbalwedstrijden.
We
wensen
onze
schoolteams heel veel succes!

Continu
Op
de
vrijdag
voor
de
herfstvakantie eten de kinderen
van 5 t/m 8 samen hun broodje. Er
is een korte middagpauze en
daarna gaan ze door. Om twee uur
gaan de kinderen naar huis.

Ouderavond
Op maandagavond 9 januari 2017
hopen we een Ouderavond te houden
over de Kanjertraining. Zet u de
datum even op de kalender?

Groet
Tot zover deze Nieuwsflits.
Tot de volgende.
Hartelijke groeten,
Team PWA
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3772 EE Barneveld
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E-mail: info@pwabarneveld.nl
Website: www.pwabarneveld.nl

