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Blij
Dat de inspectie van het onderwijs dit najaar terug zou komen om onze school
opnieuw onder de loep te nemen, was bekend. En afgelopen dinsdag was het
zover. De groepen 2, 4, 6, 7 en 8 werden bezocht. Alle documenten, plannen en
resultaten werden doorgenomen. Er werd gekeken en gerekend. Er waren
gesprekken met kinderen, met leerkrachten, met Interne Begeleiding, met
directie en bestuur.
En de conclusie: alles is in orde! De school doet het goed en de inspectie gaat
over op toezicht op afstand.
Met dat oordeel zijn we geweldig blij! De schoolontwikkeling is goed doorgezet.
Aan de resultaten is te zien dat er groei in zit. Verbeteringen worden goed
aangepakt.
Het duurt nog wel een poos voordat het definitieve verslag op de site van de
onderwijsinspectie te lezen is. Als het er staat laten we het u even weten.

Bij de burgemeester
Zestien kinderen (van elke groep twee) mochten mee naar het
burgemeestersontbijt En meer dan tweehonderd gingen eten op school. Voor
die zestien was het wel heel speciaal. Gezellig etend, pratend, vertellend zaten
de kinderen in het gemeentehuis aan tafel. Ook daar legde burgemeester Van
Dijk de aandacht bij het gezonde eten. Ga niet naar school voordat je goed
gegeten hebt!

Ziek
In de mail lieten we u al weten dat juf Ellen en juf Will niet meer les kunnen
geven. Juf Ellen wordt vervangen door juf Heleen en voor juf Will hebben we
voorlopig juf Marry Verspuij als invaller. We wensen beide juffen van harte een
goed herstel toe.

Sinterklaas
Op vrijdag 4 december maken we er een feestelijke dag van. ’s Morgens komt
Sinterklaas en zijn aankomst is altijd een heel gebeuren. Half negen
verwachten we hem met een aantal Pieten. Hij gaat daarna naar de groepen 1
t/m 4. ’s Middags hebben de groep 5 t/m 8 Surprisemiddag.

Gebedsgroep ‘s avonds
Bij de Gebedsgroep is er een vraag gekomen of er ook gestart kan worden met
een avondgroep. Omdat veel ouders overdag werken lijkt ons dat een goed
plan. Voor we er mee aan de slag gaan, willen we eerst inventariseren of er
voldoende animo is. Wilt u samen met andere ouders bidden voor onze
school? Is een avonduur eenmaal in de zes weken haalbaar voor u? Dan kunt u
zich
melden
bij
Arjate
Versteeg
(coördinator
gebedsgroep)
arjate.versteeg@filternet.nl
Mailen voor meer informatie kan natuurlijk ook.
Tevens
zijn we
ook op zoek naar meer bidders
voor de
maandagochtendgroep. We wachten met spanning uw reacties af!
Gebedsgroep PWA

Agenda
Do 26 nov. Rapport 1
Di 1 dec. Spreekavond
Wo 2 dec Spreekmiddag
Do 3 dec. Inleveren Schoenendoos
Vr 4 dec. Sinterklaas op school
Di 15 dec. 18.30u. Kleuterkerstfeest
Wo 16 dec. 19u. Kerst 3-8 in de kerk
Do 17 dec. Groepen 1-4 vrij
Vr 18 dec. 1-4 vrij. ’s Middags 5-8 vrij

Inleveren
Op maandag 30 november of dinsdag
1 december mag je de gevulde
schoenendoos al meebrengen. Denk
je er aan? 3 december gaan ze weg.

Kerst
We vragen nu al vast aandacht voor
de viering van het Kerstfeest
dinsdagavond
op
school
en
woensdagavond in de kerk. Dat is
gewoon schooltijd. We vieren Kerst
met álle kinderen

Wist u dat…
-we bezig zijn met een nieuwe
methode Soc. Emot. Ontwikk. ?
-kinderen die thuis eten niet eerder
dan om kwart voor één het plein
op mogen?
-moeder Anne Brunekreef onze
nieuwe verkeersouder is?
-de nieuwe school vloerbedekking
krijgt in alle lokalen?
-in de nieuwe school overal zuinige
drukknopkranen komen?

Groet
Tot zover deze Nieuwsflits.
Tot de volgende.
Hartelijke groeten,
Team PWA
Prins Willem Alexanderschool
Valkhof 90
3772 EE Barneveld
Telefoon: 0342 415634
E-mail: info@pwabarneveld.nl
Website: www.pwabarneveld.nl

