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VALKHOF
Vrolijk
De aankomst van Sinterklaas en z’n Pieten
bracht deze week heel wat vrolijkheid mee.
De gespannen gezichten van de kleuters met
hun prachtige mutsen, de vrolijke reacties
van de grote kinderen die het spel geweldig
meespeelden; het was erg leuk om dit alles
mee te maken. Ook erg leuk was dat er heel
wat ouders omheen stonden, die dit feestje
wilden meebeleven. Fijn dat u er was!

Advent
Voor kinderen en leerkrachten is het wel heel snel overschakelen: van
Sinterklaas naar Advent. Toch horen we alweer de liederen van de komst van de
Here Jezus door school klinken. De eerste kaars mag aan. En we gaan van alle
verlanglijstjes die wij hebben naar het ene Cadeau op het kortste verlanglijstje:
de Here Jezus die kwam voor ons, kinderen en groten en die zichzelf gaf om ons
bij de Vader te brengen. Dat hopen we deze weken veel en vaak te bespreken, te
vertellen en te bezingen.

Kerstfeesten
De viering van het kerstfeest is voor alle groepen op donderdag 20 december in
de eigen klas. De aanvang is om half zeven.
De viering van het kerstfeest in de kleutergroepen is samen met ouders. We
verwachten daarbij geen broertjes of zusjes.
De groepen drie t/m acht vieren op die avond het kerstfeest in eigen klas,
zonder ouders.
Daarna is er een Singin op het plein
voor alle kinderen, ouders en
belangstellenden. De Singin begint om kwart voor acht.

Later
Op vrijdagmorgen 21 december mogen de kleuters een uur later komen. Zij
beginnen dan om half tien. Denkt u ook aan een tas voor alle werkstukken?

Agenda
do 20 dec. 18.30 kerst alle groepen
do 20 dec. 19.45 Kerst Singin
vr. 21 dec. kleuters half tien
vr. 21 dec. 11.45 begin kerstvakantie
24 dec-4 jan. Kerstvakantie
vr. 11 jan. Volgende Nieuwsflits

Winnaar
De ballonwedstrijd, ter gelegenheid
van de opening van ons Kindcentrum,
heeft een winnaar: de ballon van
Sanne den Toom kwam helemaal in
Dommitzsch, in Duitsland dus, een
afstand
van
621
kilometer.
Gefeliciteerd, Sanne!

132 dozen
Fijn, dat er door zoveel kinderen
werd deelgenomen aan de Actie
Schoenmaatjes. 132 dozen konden
maandagmorgen
worden
weggebracht. Heel hartelijk dank!

Prikken
Een poppetje uitprikken en opsturen.
Zo simpel was het om een Unicefvaccin te ‘verdienen’ voor een kind in
een ontwikkelingsland. Het werden
67 poppetjes, goed voor 67 prikken
voor kinderen.

Kerstvakantie

UITNODIGING
Van harte nodigen we iedereen uit met ons de
Geboorte van de Here Jezus mee te vieren.
Dat doen we op de SINGIN op donderdagavond
20 december om 19.45 op het plein.
Hartelijk welkom!

Die begint voor alle kinderen gelijk.
Vrijdagmorgen 21 dec. om kwart voor
twaalf gaat iedereen naar huis. Ook
de bovenbouw heeft dan ’s middags
vrij.
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Groep 0
Voor de kleuters, die in groep 0 komen, starten we na de voorjaarsvakantie
een nieuwe groep. In deze instroomgroep komen alle kleuters die in december
of later vier jaar worden. De ouders van de kleuters die al zijn ingeschreven
hebben hierover onlangs een brief gehad. Groep 0 gaat vier morgens naar
school, van maandag tot en met donderdag. Juf Heleen van de Kleut, af en toe
als invaljuf hier op onze school, wordt de juf van deze groep.

Afscheid van juf Schults
In de komende weken neemt juf Willy Schults afscheid als directeur van PWADe Burgt. Veel ouders van onze PWA kennen haar ook, omdat ze tot voor drie
jaar hier directeur was en daarvoor adjunct en leerkracht.
Ook vanuit onze school willen we haar heel hartelijk danken voor alle zorg en
aandacht voor kinderen, collega’s en school en voor de liefde en de inzet
waarmee ze dat gedaan heeft. We wensen haar van harte Gods Zegen in de
komende tijd, waarin ze mag gaan genieten van een rustiger leven, maar
waarin ze de beide PWA’s ook zeker zal missen. Willy, het ga je goed!

Van de Gebedsgroep
Zoals velen van u weten is er een actieve groep van ouders, die maandelijks
met elkaar bidden voor de kinderen, de leerkrachten, de school en Gods Zegen
op het onderwijs. Daarbij nemen ze ook elke keer de gebedspunten uit de
gebedsbussen mee, die kinderen aandragen in de klas.
Groep zeven schrijft:
Ik doe een briefje in de gebedsbus als:
-als ik weet dat iemand ziek is of gaat trouwen
-als ik verdriet heb of ergens mee zit
-als er iets mis is gegaan of goed is gegaan.
Ik vind het fijn dat de gebedsbus er is, omdat:
-je al je problemen en vragen erin kan doen
-er dan mensen voor je bidden of danken
-je het dan niet voor de hele klas hoeft te vertellen
-ik de laatste tijd me veel zorgen maakte om mijn moeder omdat ze
geopereerd moest worden
-je dan niet alles hardop hoeft te zeggen
Ik doe vaak/soms/nooit iets in de gebedsbus…
-vaak: omdat ik graag wil dat mensen beter worden
-vaak: omdat ik alles aan God kan vertellen en op Hem kan vertrouwen
-vaak: omdat er altijd wel iets is
-vaak: omdat ik het nodig vind
-soms: omdat ik soms niks weet

Van het Bestuur

Kindje
Zowel juf Willemijn van Goch als juf
Marianne Gorissen verwachten een
kindje en ze zijn daar heel erg blij
mee. In een volgende Nieuwsflits
leest u wanneer hun zwangerschapsverlof ingaat.

Veel hulp
Voor juf Gerda en meester
Sebastiaan is het fantastisch dat er
zoveel hulp is van ouders bij de
EHBO-lessen. Een bedankje aan al
die ouders. Daardoor is het
oefenen met veel groepjes nu heel
goed te doen!

Beker
De beker van Hanneke Trouwborst
is al een poosje weg. Misschien
heeft iemand die per ongeluk
meegenomen en of verwisseld voor
de eigen beker. Breng hem dan
even terug bij meester Bert. De
beker is wit met lichtgroen en
misschien staat haar naam er nog
een beetje op.

Jasje
Ook spoorloos verdwenen, maar
misschien wel bij iemand thuis: het
zwarte jasje met leren kraag van
Aquelgio. In de kraag staat ‘XS” .
Het is een speciaal cadeau geweest
en Aquelgio was er erg aan
gehecht!. Kijkt u even?

Van de MR
Na de spreekavonden waren er 101
enquêtes ingevuld. Heel hartelijk
dank daarvoor. Ook een bedankje
aan de jongelui van groep acht, die
de enquête aanboden aan de
ouders. In de volgende Nieuwsflits
leest u resultaten.

Nieuw bestuurslid Communicatie & Kwaliteit
We zijn blij dat we als Bestuur de vacature hebben weten in te vullen voor de
portefeuille Communicatie en Kwaliteit!
Per 1 januari 2013 zal Lennert de Pater deel gaan uitmaken van het Bestuur (Intern
Toezicht).
Lennert woont in Terschuur en heeft kinderen op de Koningin Juliana school zitten. Hij
is werkzaam als afdelingsdirecteur atheneum/havo op het Christelijk College
Groevenbeek in Ermelo.

Groet
Tot zover deze Nieuwsflits.
Graag wensen we u en jullie
alvast fijne feestdagen en een
goede jaarwisseling.
Hartelijke groeten,
Team PWA-Valkhof

