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Het grootste geschenk
In deze decembermaand wordt er veel uitgedeeld. Sinterklaascadeaus,
kerstpakketten, kaartjes in de bus.
De viering van het Kerstfeest gaat over een ander geschenk: God de Vader gaf
zijn Zoon als geschenk aan de mensen ‘opdat allen die in Hem geloven niet
verloren gaan, maar het eeuwige leven hebben’. Dát is bijzonder! God kon het
niet hebben dat de mensen door hun zonde niet meer in de hemel konden
komen. En Hij loste dat Zelf op met Zijn Geschenk. Het grootste wat Hij kon
geven: Zijn eigen Zoon.
We nodigen u van harte uit erbij te zijn, zowel dinsdagavond half zeven voor de
ouders van de kleuters in de eigen klas als woensdagavond zeven uur voor
iedereen in de Goede Herderkerk.

Kostbaar voor meer dan een miljoen
Hoeveel schoenendozen zouden er vorige week voor een blij gezicht hebben
gezorgd? Op onze school waren er al hele stapels. En in heel Barneveld? Vast
honderden, misschien wel duizend. En in heel Nederland? En over heel de
wereld? Meer dan een miljoen kinderen zorgen ervoor dat meer dan een miljoen
kinderen een blij gezicht hebben. Want ze hébben iets kostbaars gekregen! Een
doos! Helemaal voor zichzelf! Van een kind wat aan hen dacht. 't Is vast dat ook
onze dozen bij zo'n blij gezicht terechtkomen!
Dankjewel dat je meedeed!

Studiedagen
De leerkrachten van de groepen 1,2 en 3 zijn volop aan de studie. U merkt dat
aan de studiedagen, waardoor u de kinderen thuis hebt en de juffen naar
school moeten. Ook donderdagmorgen, de eerste dag van de kerstvakantie
voor de onderbouw, is weer zo’n studiemorgen.
Op de studiedagen gaat het uiteraard over onderwijs. Hoe geef je elk kind het
onderwijs wat het beste past? En hoe combineer je spelen en leren? En hoe weet
je welke ontwikkeling elk kind doormaakt? Waar let je op? Hoe leg je dat vast?
Allemaal vragen waarop de ervaren leerkrachten een goed antwoord weten te
geven. Al die antwoorden en die werkwijzen moeten goed op elkaar aansluiten,
zodat er een ononderbroken ontwikkeling is, de jaren door.
Het werken met het nieuwe observatiesysteem ‘KIJK’ helpt daar heel erg goed
bij. Bij de rapportbespreking gaat u steeds meer merken hoe de ontwikkeling
van uw kind met KIJK wordt gevolgd en gestimuleerd.

Agenda
Di 15 dec. ’s middags kleuters vrij
Di 15 dec. 19u Kleuterkerstfeest
Wo 16 dec.19u Kerst gr. 3-8, kerk
Do en vr. 17+18 dec. gr 1-4 vrij
Vr 18 dec. ’s middags iedereen vrij
21 dec-1 jan. Kerstvakantie
Ma 4 jan. Luizencontrole
Wo 13 jan. groepen 1-3 vrij
Do. 14 jan. MR-vergadering
25-29 jan. Themaweek
Zo 31 jan. Themazondag

Collectebon
Tip: 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?

Vrij
Dit jaar begint de kerstvakantie
verschillend: de onderbouw heeft
twee dagen eerder vrij dan de
bovenbouw.

Kerstkaart. Nee.
Het leuke van een kerstkaart is, dat
die speciaal voor je geschreven wordt
en dat je die speciaal van iemand
ontvangt.
We hebben een afspraak onder en
met
elkaar:
op
school
geen
kerstkaarten uitdelen. En wil je toch
graag iemand een kerstkaart sturen,
dan thuis in de brievenbus.

Leerlingenraad
Ze zitten in de leerlingenraad namens
hun klasgenoten in de groepen 5, 6, 7
en 8. Maar ze vertegenwoordigen álle
kinderen. Daarom komen de jongens
en meisjes van de leerlingenraad elke
maand bij elkaar. De laatste keer ging
het bijvoorbeeld over een toilet dat
door jongens én meisjes gebruikt
wordt. Dat moet dus beter afgesproken
worden. Of over de boeken: daar mogen wel nieuwe bij komen en de versleten
boeken kunnen dan weg. Fijn dat ze zo hun verantwoordelijkheid nemen.

(vlnr. Lydia van de Heg, Tijs van Es, Jaïro Simaëla en Noa Wolswinkel)
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Brief

MR
De ouders van de Medenzeggenschapsraad dachten vast: als de
Leerlingenraad op de foto gaat, dan wij ook. U ziet nu wie er in de MR zitten
en wie u kunt aanschieten wanneer u onderwerpen voor hun vergadering hebt.

“Wij zijn Charike en Lydia en we
zitten op de PWA. We houden het
zendingsgeld voor Zuid Soedan bij.
Helaas wordt het steeds minder. Nu
willen we u vragen om mee te
helpen aan de school daar, zodat
de kinderen ook naar school
kunnen om net als wij te kunnen
leren wat ze nodig hebben om een
goede baan te krijgen.
HELPT U MEE?
Zorg voor een goede toekomst
voor de kinderen in Zuid-Soedan!
Charike en Lydia”

Wist u dat

V.l.n.r. Jacintha Pater, Ab van de Kieft en Willem Jan Roggeveen

De OR ??? Wat is dat????
OR staat voor ‘OuderRaad’. Dit is een groep moeders die helpt bij activiteiten
in de school. Dat kan gaan om hulp in de groep, zoals bij het schoolontbijt.
Maar soms ook schoolbreed. Denk aan koffie zetten op de ouderavonden.
Per groep is er een afgevaardigde. We doen dit dus met zijn achten.
groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep

1
2
3
4
5
6
7
8

Angelique van Geresteijn (moeder van Chris)
Carla van Kolfschoten (moeder van Kevin)
Mirjam Huizer (moeder van Rachel)
Willemien Versteeg (moeder van Roan)
Arda van Donkersteeg (moeder van Thom)
Heidi van Geresteijn (moeder van Lucas)
Nanda Bosch (moeder van Aron)
Annette van Geresteyn (moeder van Talitha)

Elk jaar neemt er iemand afscheid (gr. 8) en komt er weer iemand bij (gr. 1)
Een greep uit onze activiteiten…..

Koffie zetten

Catering verzorgen op de startavond

Boodschappen doen

Helpen bij het juffenfeest van groep 1-2, het Sinterklaasfeest en de
schoolreisjes

Catering bij het Kleuterkerstfeest, de Koningsspelen en
de afscheidsavond van groep 8

Foto’s maken bij activiteiten op school

Kopiëren van het lesmateriaal

Ongeveer drie keer per schooljaar komen
we samen om de activiteiten te bespreken
en elkaar te ontmoeten. Op deze avonden
is juf Will er ook om ons te informeren over
wat er gaat gebeuren op school.
Groetjes van de OR
( op de foto: bovenste rij vlnr Annette, Nanda,
Angelique, Willemien en Arda.
Onderste rij: Heidi, Carla en Mirjam)

-Tijs
van
Es
onze
nieuwe
voorleeskampioen is?
-hij in maart de eer van de PWA
verdedigt?
-u en jij nog steeds pennen en
stiften kunt inleveren?
-elke lege pen of stift een cent
waard is?
-de
nieuwe
school
allemaal
energiezuinige led-lampen krijgt?
-we graag warm-wit licht willen?
-deze lampen speciaal worden
gemaakt?
-die nieuwe ledlampen vijftien jaar
meegaan (zeggen ze)?

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

