Nr. 3 - december 2014
Advent
In de eerste dagen van december lopen de Sinterklaasliedjes en de
Kerstliederen door elkaar heen. Zondag was de eerste Advent en vrijdag is het
vijf december. Advent betekent KOMST-eraan komen, vol verwachting zien we
daar naar uit. En dat kun je van natuurlijk van beide zeggen.
In school willen we de kinderen duidelijk maken dat het
ene fantasie is en het andere werkelijkheid.
De Here Jezus werd écht geboren, leefde, stierf en stond
daarna op uit de dood. Met Advent verwachten we ook
Zijn wederkomst. En ook daar zien we vol verlangen naar
uit. We hopen op een goede voorbereiding voor het
Kerstfeest. Een prachtige tijd.

Kerstvieringen
Op dinsdagavond 16 december vieren we in alle groepen het Kerstfeest.
De aanvang is 19.00 uur.
In de drie kleutergroepen kunnen de ouders van de kleuters het kerstfeest
meevieren. Gezien de beperkte ruimte verwachten we max. twee volwassenen
per kleuter.
We willen nog eens benadrukken dat vieringen schoolactiviteiten voor alle
kinderen zijn. Er is dus geen vrijwilligheid. We rekenen er natuurlijk op dat
iedereen aanwezig is, maar bovenal dat we een onvergetelijk viering van het
geboortefeest van de Here Jezus mogen hebben.

Ouderavond over seksuele vorming
In het voorjaar starten we in alle groepen met de lessen seksuele
vorming. De ouderavond van 21 januari gaat daar helemaal over.
Ook nu spreken we met de kinderen op incidentele momenten over jongens
en meisjes, hoe je om gaat met elkaar, hoe je zelf bent geschapen, hoe mooi
God alles gemaakt heeft. De methode “Wonderlijk gemaakt” is een prachtige
manier om daarin structuur aan te brengen. Ook om gaandeweg door de
schooljaren de kinderen steeds meer te vertellen over en op te voeden in
seksuele vorming.
We laten u graag zien hoe die methode in elkaar zit, hoe we dat aan gaan
pakken en hoe we u informeren over de lessen die de kinderen op school
meemaken. We vinden het heel belangrijk dat u goed op de hoogte bent en
dat u als eerste zelf de gelegenheid gebruikt met uw kind(eren) over dit
onderwerp te spreken.

Allemaal dozen
Veel kinderen kwamen maandag of dinsdag
met een doos onder de arm naar school.
De actie ‘Schoenmaatjes’ liep af en de dozen
werden ingeleverd.
Een hele stapel! De 116 kinderen, die over
een poosje zo’n doos ontvangen, zien hoe
prachtig ze zijn versierd, sommige helemaal
beschilderd en andere vol met tekeningen.
Een hartelijk Dankjewel! aan alle kinderen die
meededen en aan alle ouders die met hun
bijdrage dit mogelijk maakten.

Agenda
Vr 5 dec. Gr. 1-4 vrij,
Vr 5 dec. Gr. 5-8 continue, 14.15u.uit
Wo 10 dec. 8.30 verg.Overblijfouders
Di 16 dec. ’s Middags kleuters vrij
Di 16 dec. Kerst in de klas, 19.00 u.
Do en vr 18 en 19 dec. Gr 1-4 vrij
Vr 19 dec. Continurooster, 14.00u.uit
21 dec. – 3 jan. Kerstvakantie
Ma 5 jan. 2015 Start, luiscontrole
Di 13 jan. Vergadering MR
Wo 21 jan. Ouderavond over lessen
Seksuele Vorming, aanvang 19.30 u.

Schalen
Op school staan nog een paar
ovenschalen en pannen die achter
gebleven zijn na het feestmaal in de
feestweek. Komt u ze halen?

Enquête
Denkt u nog even aan het invullen? U
vindt gebruikersnaam en wachtwoord
in de mail van donderdag 27
november. Dat invullen kan deze en
volgende week nog.

Tas mee
Op woensdag 17 december worden
aan de kinderen in gr.1-4 veel
kerstwerkjes meegegeven. Geeft u
een grote tas mee om alles mee naar
huis te nemen?

Schoonmaak
Voor de groepen 1-4 lassen we weer
een
paar
extra
schoonmaakmomenten in. Komt u helpen? U
ontvangt een mail van de juf.
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Schoolontwikkeling
Dezelfde werkwijze en dezelfde afspraken in alle groepen. Doel: de betere
basisschool.
Vorig jaar hebben we u al een paar keer bijgepraat over rust en regelmaat in
school, voorkomen van pestgedrag en respect voor God, voor elkaar en voor
schoolspullen.
Die uniforme aanpak hebben we steeds verder ontwikkeld.
De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan veel verschillende onderwerpen.
En wellicht merkt u thuis hoe het toegaat in de klas:

3-2-1-0 en je bent stil

werken met het stoplicht

werken met het blokje met de groene en rode stip en het vraagteken,

de nieuwe methode technisch lezen: ‘Leesfontein’
Ook achter de schermen, zonder dat u of de kinderen dat zien, is er veel
uniformiteit gekomen:

uniforme regels voor overgaan of zittenblijven

de manier waarop de ontwikkeling van de kinderen wordt bijgehouden

analyseren van toetsen zodat kinderen precies de hulp krijgen die ze
nodig hebben

de voorbereiding en invoering van de methode voor seksuele vorming.
Tevens zijn alle afspraken en plannen vastgelegd in documenten, waardoor de
werkwijze op de PWA niet afhankelijk is van een leerkracht, maar door
iedereen wordt gehanteerd.
Op deze manier werken we stelselmatig aan de verbetering van ons onderwijs.

Onderzoek
De inspectie van het onderwijs is langs geweest. Hun voorlopige
conclusie: goed op weg, fijne sfeer, organisatie goed, resultaten redelijk
maar verdere verbeteringen nodig. De toetsresultaten vertonen een
opgaande lijn, maar zijn de afgelopen drie jaren zwak geweest ten
opzichte van de Inspectienorm.
Het was al acht jaar geleden dat de inspectie het onderwijs op de PWA had
onderzocht. En nu waren we weer een keer aan de beurt. Na een dag
onderzoek, gesprekken, documenten controleren en lessen bijwonen hoorden
we veel complimenten, maar ook kritische noten. Dat eerste was fijn, van dat
tweede waren we op de hoogte en daaraan wordt hard gewerkt. Zo werd
geconstateerd dat zelfstandig werken nog verder ontwikkeld kan worden. De
resultaten van de toetsen gaan nu wel omhoog, maar de afgelopen drie jaren
waren ze te laag. Die zwakke score is vastgelegd.
In het voorjaar komt een uitgebreid verslag van dit onderzoek en van de
bevindingen op de site van de inspectie te staan. Wanneer het gepubliceerd
wordt zullen we u dat laten weten.

ZingeS
Sinds de herfstvakantie hebben de
groepen 5, 6 en 7 vaklessen
muziek op vrijdagmorgen. We doen
mee aan het project ZingeS van
Muziekschool Barneveld. Hele leuke
lessen met veel zingen en muziek
door juf Ingrid Tjaden.

Welkom
Na de herfstvakantie zijn er weer
kinderen bij gekomen. Nieuw in
groep 0 waren Jan-Willem Schra,
Romano
Lokhorst,
Mike
van
Straaten en Sem Silee. Zijn zusje
Chanel kwam in groep 5. Hartelijk
welkom en we hopen dat jullie het
goed naar de zin hebben.

Humor
Tobias huppelt ’s morgens voor het
schoolontbijt met zijn bord, beker
en bestek in zijn rugtas naar
school. Onderweg zegt hij tegen
mama: “Hoor je dat? Mijn buik
rammelt”.
Juf: “Bij meester Clausel gaan we
altijd in groepjes gymmen. Maar
vandaag mag je zélf weten wat je
gaat doen.”
Ramona: “Da’s leuk juf! Net als
vroeger!”

Wens
De laatste weken van het jaar. We
gaan
naar
Kerstdagen
en
jaarwisseling.
We wensen u en jullie Gods Zegen
op het Kerstfeest en in het nieuwe
jaar!

Afscheid
In de laatste week van december nemen we afscheid van Gert Polhout, de
conciërge van onze school.
Hoewel hij nooit in dienst was bij de PWA (maar bij de gemeente Barneveld)
voelde het alsof hij deel was van onze school en ons team. Gert en de PWA zijn
één, al vanaf het begin van de school, meer dan veertig jaar. Zijn
aanwezigheid, zijn liefde voor de kinderen, zijn humor en aanstekelijke lach,
zijn verhalen en zijn grote betrokkenheid gaan we erg missen.
We danken Gert voor alles wat hij voor en met ons deed. Voor al zijn werk, zijn
inzet, zijn zorg voor het gebouw en het plein, voor álles. Gert zei zelf: “Ik heb
het mooiste baantje van de hele wereld!” En dat straalde hij ook uit.
We hopen dat hij nog vele jaren met zijn vrouw Gerda van zijn pensioen mag
genieten. En we hopen ook dat we hem regelmatig nog even zien, gewoon
omdat hij en wij geen afscheid kunnen nemen.
Beste Gert, het ga je goed onder Gods rijke zegen!
Na de vakantie wordt het werk van Gert overgenomen door schoonmaakbedrijf
BDG, het bedrijf wat alle scholen van de Drieslag schoon maakt. We hopen op
een prima opvolging met net zoveel aandacht en zorg als we van Gert Polhout
hebben gezien.

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

