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Verlicht
De donkere dagen voor kerst vragen vanzelf om verlicht te worden. Dat zie je
dan ook overal om je heen. Daarom kunnen we ook zo goed begrijpen dat God
in deze donkere wereld zijn Zoon heeft gegeven om Licht te brengen, om
Morgenster te zijn, om het duister van de dood te verdrijven.
Ook in de kerstfeesten zult u dit thema zien en horen. De kinderen op school
zijn er al volop mee bezig.
We nodigen u van harte uit erbij te zijn, zowel dinsdag voor de ouders van de
kleuters in de eigen klas als donderdag voor iedereen in de Goede Herderkerk.

Actie voor Zuid-Soedan
Wat zijn ze actief geweest, die jongens en meisjes van de PWA! Er werden
honderden kaarsen en waxinelichtjes verkocht, er werden meer dan duizend
pakjes stroopwafels aan de man gebracht en er werden heel veel betaalde
klussen uitgevoerd. Het is echt geweldig hoeveel werk er verzet is voor de
school in Gurube, Zuid-Soedan. Ruim €2600,- heeft alles opgebracht, een
geweldig bedrag.
Hoe gaat het in Zuid-Soedan?
Sinds de kinderen daar, en hun ouders, weten
dat er in Nederland scholen zich inzetten
om hen aan een school te helpen, zijn ze
ook zelf hard aan de slag gegaan. Er zijn
duizenden kilo’s zand uit de rivier naar
de bouwplaats gebracht, er zijn meer dan
zestigduizend stenen gebakken. Een heel
grote gift gaf een familie in Gurube, die aan
de rand van de stad een groot stuk grond had. Dat is geschonken aan de school.
Het graafwerk is begonnen en op dit moment is met de bouw een begin
gemaakt. De eerste vier lokalen worden in vijf maanden gebouwd. In mei moet
het eerste stuk van de school staan. Het gaat dus nu heel snel!
In de derde week van januari komt de dominee van Gurube, dat is Bishop
Anthony Pogo, naar Barneveld. Hij heeft dan vást veel te vertellen!

Cheque
Enkele weken terug belde de filiaalmanager van de COOP-supermarkt aan het
Jan Seppenplein op. Ze hadden een DoeKoe-zuivelactie gevoerd voor twee
scholen en we mochten een cheque komen ophalen. Wat een verrassing!
Op de cheque staat het bedrag van €252,70, bijeen gespaard door klanten van
de supermarkt, misschien u wel
of de kinderen.
Het bedrag komt mooi van
pas, want de jongens en de
meisjes van de Leerlingenraad
hebben een verlanglijstje met
nieuwe boeken voor de klassebieb gemaakt. Op die manier
profiteren alle kinderen van de
leuke opbrengst van deze actie.
COOP, heel erg bedankt!

Agenda
Di 17 dec. gr 5-8 schaatsen 9-10 uur
Di 17 dec. ’s middags kleuters vrij
Di 17 dec. 19u Kleuterkerstfeest
Do 19 dec.19u Kerst gr. 3-8, kerk
Vr. 20 dec. gr 1-4 vrij
Vr 20 dec. ’s middags iedereen vrij
22 dec-3 jan. Kerstvakantie
Ma 6 jan. Luizencontrole
Wo 15 jan. Zendingsavond
Do. 16 jan. MR-vergadering
Ma 20 jan. Info Voortgez. Ond. gr. 8
20-24 jan Themaweek
Zo 26 jan Themazondag
Do 30 jan. Ouderavond
Vr. 31 jan. Nieuwe Nieuwsflits

Schoenendozen
Op 29 november waren er 83
schoenendozen binnen gebracht voor
de actie Schoenmaatjes. Alle dozen
gaan dit keer naar de getroffen
kinderen op de Filipijnen

Kampbrief
Ouders van de kinderen in groep acht
ontvingen de kampbrief. Denkt u aan
het betalen, in één of in twee keer?
Dan kunnen wij alvast de eerste
aanbetaling
doen
voor
de
kamplocatie op Ameland

Collectebon
Ter herinnering: zendingsgeld op
maandag mag ook een collectebon
van een kerk zijn. Helpt u er in ieder
geval aan denken dat we ’s
maandags
het
zendingsgeld
inzamelen? Denken jullie er elke
maandag aan?
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Groep 0
Na de kerstvakantie start groep 0. De kleuters die in december jarig zijn, zijn
de eerste kinderen in deze groep. Tot de voorjaarsvakantie komen ze op
dinsdagmorgen en woensdagmorgen op school.
De juf van groep 0 wordt juf Gerda Stronkhorst. Fijn, Gerda, dat je er weer bij
bent en dat je in deze groep en met deze kleuters gaat starten.
Na de voorjaarsvakantie komen er meer kleuters bij. De kleuters van groep 0
plakken er dan twee morgens bij aan: ze gaan op dinsdagmorgen,
woensdagmorgen, donderdagmorgen en vrijdagmorgen naar school.
Nieuw is dat na de voorjaarsvakantie de instroom van groep 0 gaat aansluiten
bij het afscheid van de peuterschool. Als kleuters vier jaar worden moeten ze
weg uit de peuterklas, maar ze mogen dan al gelijk de volgende dag naar
groep 0. Ze mogen dus de eerste schooldag na hun vierde verjaardag komen.

FOTO
Ze speelden fantastisch, tot aan de finale aan toe en maakten een prachtige
foto, ons groep acht-korfbalteam. Die willen we u en jullie niet onthouden!

Schaatsen
De jongens en meisjes van de
groepen vijf t/m acht gaan
dinsdagmorgen een uur schaatsen.
Een mooie actie, waardoor ze een
gratis naar de ijsbaan in de
Mercuriushal mogen. Denkt u aan
handschoenen?
(en
aan
de
schaatsen natuurlijk…)

Schoon
Ouders van de kleutergroepen
ontvingen een verzoek om wat
vaker te helpen bij de schoonmaak.
Vier keer per jaar, na de vakanties,
wordt
het
materiaal
schoon
gemaakt. Geeft u zich op?

LIO
Voor groep vier komt na de kerst
juf Jannie van den Brandt. Ze doet
daar haar LIO-stage, dat is de
afrondende stage na vier jaar Pabo.
Ouders van groep vier waren
afgelopen woensdag op school om
kennis te maken en te horen hoe
we de groep op maandag en
dinsdag splitsen. Welkom, Jannie!

Humor
MR
De ouders van de Medenzeggenschapsraad dachten vast: als de korfballers op
de foto gaan, dan wij ook. U ziet nu wie er in de MR zitten en wie u kunt
aanschieten wanneer u onderwerpen voor hun vergadering hebt.
V.l.n.r. Ab van de Kieft, Linda van Doorn, Willem Jan Roggeveen en Delia de Bliek

Hoe een kleuter een juf iets leert…
Stan moet een hond nadoen en
opdrachten uitvoeren.
Juf: De hond gaat staan.
Stan blijft echter op handen en
knieën zitten.
Juf denkt dat Stan haar niet goed
gehoord heeft en herhaalt de
opdracht nog een keer.
Stan: Maar juf, een hond loopt toch
op vier poten en niet op twee??!!
Tja…

Wens
We wensen u en jullie rijk
gezegende Kerstdagen. Dat het
licht van Christus mag schijnen en
Zijn Ster gaat stralen.
Daarna Oud en Nieuw. Alvast alle
goeds voor het nieuwe jaar!

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

