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VALKHOF
Advent
“Sterke Rots, Vredevorst,
Immanuel, God-met-ons….
In elke naam Die U heeft,
wordt verteld hoeveel u geeft”
Er klinken prachtige liederen door school.
Bovenstaande tekst is een stukje daaruit.
En nooit raak je uitgezongen, uitverteld of uitgevierd
als het om Gods grote daden gaat.
Het is Advent en dat is te horen. We maken ons op
voor kerstfeest. We hopen dat u en jullie zo met
ons richting Christus’ geboortefeest willen gaan.

Prins Mauritsschool
Een moeilijk en verdrietig besluit is er genomen: de Prins Mauritsschool stopt
aan het einde van dit schooljaar. Door teruglopende leerlingenaantallen en
slechte vooruitzichten is het niet meer mogelijk daar goed onderwijs te geven.
Erg jammer voor kinderen en ouders, voor collega’s en bestuur.
Dat betekent dat gezinnen moeten nadenken over de school waar ze nu naar toe
willen. Omdat wij tegen het gebied van de PMS aan liggen, kan het ook
betekenen dat er bij ons kinderen bij komen. We zullen hen hartelijk welkom
heten, want er is plaats voor iedereen die voor onze PWA kiest.
Op donderdagmiddag 8 december komen kinderen en ouders van de Prins
Mauritsschool alvast een kijkje nemen.

Agenda
ma, 5 dec. Sinterklaas
di. 21 dec. groepen 1/2 ’smiddags vrij
di. 21 dec. kerst kleuters 19.00 uur
wo. 22 dec. groepen 1/2 begin ½ 10
do. 22 dec. kerst gr. 3-8 in de klas
23 dec.- 6 jan. Vrij, kerstvakantie
zo. 25 en ma 26 dec. Kerstfeest
ma. 9 jan.’12 Start, hoofdluiscontrole
vr. 13 jan. Nieuwe Nieuwsflits
wo. 18 jan. Vrij, school dicht.

De open
middag voor
nieuwe
gezinnen en
nieuwe
kleuters is op
donderdag
9 februari.

Ballenbeer
Hij stond er groot en geel voor onze school: onze
ballenvanger in de vorm van een beer.
Maar onze ballenbeer is niet meer.
Samen met de kinderen, die de beer bij elkaar
hebben verdiend, zijn we ontzettend boos op de
vernielers die hem hebben gesloopt. Wanneer u
ergens ook maar tips of informatie heeft: laat het
ons weten, want we willen een nieuwe!
Gelukkig hebben we alle medewerking van
gemeente en politie al gekregen, maar dat heeft
nog geen daders opgeleverd, helaas. Wel was en
is er extra toezicht om overlast en vernieling te
voorkomen. Dat gebeurt het meest in het weekend
(vrijdags, zaterdags), dus wilt u ook eens een extra
oogje op ons gebouw werpen? Is er iets niet in de haak? Bel direct 0900-8844!

Buren
We zitten alweer een paar weekjes aan elkaar vast: onze buren van de
Antoniusschool en wij. Sinds de herfstvakantie hebben ze een vleugel van het
gebouw betrokken. Ondertussen wordt hun school volledig verbouwd.
We hebben afscheid genomen van onze vorige buren: de collega’s en kinderen
van de Lijster. Maar die vonden het helemaal niet erg dat ze weggingen, want
ze hebben een fantastisch nieuw schoolgebouw gekregen! Na de brand, de
verhuizing en alle ellende er omheen nu een prachtig nieuwe start. Van harte
gefeliciteerd en veel dank voor de soepele samenwerking.
Dat zal met onze nieuwe buren vast ook lukken: goede afspraken en prettig
samenwerken.

5 december
Sinterklaas. Hij heeft beloofd dat-ie
komt. Maandag staat de Sint met een
paar Pieten voor school en we gaan er
met elkaar een gezellige Sinterklaasfeest van maken.

Dag vrij
Let op:
op woensdag 18 januari is de
school gesloten vanwege een
gezamenlijke studiemorgen voor
alle teams van de scholen van De
Drieslag! Noteert u het?
Prins Willem Alexanderschool
Locatie Valkhof
Valkhof 90
3772 EE Barneveld
Telefoon: 0342 415634
E-mail: info@pwabarneveld.nl
Website: www.pwabarneveld.nl

Mart
‘Mooi wonder van leven, door God aan ons gegeven”
Mooie tekst op het geboortekaartje. Grote vreugde en
dankbaarheid in het gezin van juf Bernette en haar
man. Op maandag 21 november is daar Mart geboren,
kleine broer van de grote zussen Lieke en Lotte.
Van harte gefeliciteerd en Gods rijke zegen gewenst
bij het groter groeien van Mart.

Pfeifer
Juf Erika missen we al een paar weken op school. Ze is oververmoeid thuis
gebleven. Vage klachten, ontzettend moe, telkens weer keelontsteking.
Onderzoek heeft uitgewezen dat ze de ziekte van Pfeifer heeft.
De enige medicijn daarvoor is rust houden en langzamerhand de weerstand
weer opbouwen. Ontzettend jammer, allereerst voor haar zelf, maar zeker ook
voor haar klas. We wensen haar toe dat ze herstelt en over een poosje haar
werk weer op kan pakken.
Gelukkig hebben we juf Heleen. Onze redder in nood… Fijn, Heleen, dat je zo
snel weer inspringt en het werk van Erika over wil nemen!

Kerstfeest vieren
In de vier weken van advent bereiden we ons voor op de viering van het
Kerstfeest. Samen met de kinderen willen we de geboorte van de Here Jezus
vieren. In de kleutergroepen doen we dat op dinsdagavond 21 december. We
nodigen de ouders van de kleuters uit in de klas van hun
kind. Dit kerstfeest begint ’s avonds om zeven uur.
Met de kinderen van de groepen 3 t/m 8 vieren we het
Kerstfeest in de klas. Op donderdagmorgen 23 december
staat alles in het teken van deze viering. Daarbij zijn
dan geen ouders aanwezig.
U hebt wellicht al in de schoolgids gelezen dat we dit
jaar Kerst in de klas vieren, Pasen buiten op het veld
met een Singin en Pinksteren met z’n allen in de kerk.

Middag vrij/ uurtje later/ tas mee
Dinsdagmiddag 21 december worden de drie kleuterlokalen helemaal
ontruimd en ingericht voor de Kerstfeestviering van ’s avonds. Daarom hebben
alle kinderen van de groepen 1 en 2 die middag vrij.
Op woensdagmorgen 22 december wordt de klas weer ingericht. De kleuters
mogen deze morgen een uur later komen; voor hen begint de school om half
tien.
Donderdagmorgen 23 december willen we graag alle werkstukken van kerst in
een keer meegeven. Wilt u de kinderen eraan helpen herinneren dat ze een
grote tas meenemen?

Van de MR
Hartelijk dank voor uw deelname aan de enquête op de spreekmiddag en
spreekavond. We hebben zo’n 90 reacties. Volgende keer leest u wat die zijn.

Het lezen waard
Vorige week gaven we het blad Ouders&Coo weer mee aan alle oudsten van
het gezin. In dit blad staan dit keer heel interessante artikelen:
-over het deelnemen aan rituelen en de verantwoordelijkheid van ouders om
hun kinderen daarbij te betrekken
-over problemen en spanningen op school; als het niet lekker loopt. Kom de
school in en laten we samen naar een oplossing zoeken.
-over wat kinderen online aan het doen zijn en wat twitteren, pingen en
whatsappen is. Ook over Partyflock, Tweakers en Ondertussen…
-over verleiding en erbij horen
-over verantwoordelijkheid geven en verantwoordelijk zijn.
Kortom: een blad dat het lezen waard is.

Van de Overblijfgroep
Er zijn tijdens het overblijven foto’s gemaakt van veel gezellig etende
kinderen. Kijk eens op de site hoe het er toe gaat.

Afgelopen
De actie van tien weken gratis fruit
is vandaag afgelopen. Het was
heerlijk! Geeft u nu zelf weer uw
kinderen een gezonde pauzehap
mee? Graag fruit!

EHBO
Groep acht heeft elke donderdagmiddag EHBO-les. Dat kan alleen
met veel ouderhulp om alle
verbanden te oefenen. Fijn dat we
nu een paar ouders hebben
gevonden. Kunt u helpen? Zeg het
even aan juf of meester.

Verband nodig
Vorig jaar leverde een oproep om
verband een aardige oogst op. Dat
gebruiken we nu in de EHBO-les.
Hebt u ongebruikt verband (of zelfs
ongebruikte verbandtrommels)? We
willen het graag als oefenverband
gebruiken!

Vol hok
Het fietsenhok is overvol. Er zijn
kinderen die binnen vijf minuten
lopend op school zijn en toch op
de fiets komen. Onnodig. Daarom:
iedereen die in de buurt van school
woont komt lopend.

Luizen
Ewoud (gr. 8): “We waren op het
JFC. Na afloop kreeg we een mooie
tas met luizen mee! Nou hebben
wíj luizencontrole! Bedankt hoor! “

Touwen
Groep zes is naar de toren bij de
kerk geweest. Meester zegt: “We
gaan de toren beklimmen!”
Vraagt Julia een beetje benauwd:
“Hoe doen we dat dan? Met touwen
ofzo?” “Nee”, zegt de meester,
“binnenin zit een trap” “Oh,
gelukkig” reageert Julia…

Wens
In deze laatste Nieuwsflits van
2011 willen we u en jullie graag
van harte een gezegend Kerstfeest
en een goede jaarwisseling wensen.

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

