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Veel
De themaweek Wonderlijk gemaakt had een prachtig slot in de volle dienst van
zondagmorgen. Fijn dat er zoveel gezinnen waren! En wat werd daar duidelijk
hoe onvoorstelbaar wonderlijk God alles gemaakt heeft.
Heel veel ouders waren ook aanwezig op de ouderavond, die we woensdag
hadden. Er moesten stoelen worden bijgezet, maar we pasten allemaal in de
zaal. Op indringende, maar ook humoristische wijze vertelde Mineke Vergunst
over nut en noodzaak van seksuele vorming, over de belangrijke en
verantwoordelijke taak van ouders en school. De aanwezige ouders lieten
weten heel blij te zijn met de aanpak van school en de opzet van de methode.
We sturen u binnenkort een mail wanneer en hoe we de start maken met de
eerste lessen in maart.

Ouderenquete
Hartelijk dank aan de 77 gezinnen die de Ouderenquête hebben ingevuld.
Daarmee voldoen we ruimschoots aan de voorwaarden om conclusies te
kunnen trekken. Opvallend: het zijn exact evenveel gezinnen als vier jaar
geleden!
U waardeert de school met 3,32 op een schaal van 4 punten. Dat is fijn om te
lezen. Er zijn hoge scores voor veiligheid, voor identiteit, voor normen en
waarden, voor tijdsindeling en voor de kwaliteit en de betrokkenheid van de
leerkrachten. Maar er zijn ook een paar aandachtspunten: u vindt de school er
niet zo gezellig en verzorgd uit zien, u ontvangt te weinig informatie over
verbeteractiviteiten en over de overgangsnormen. Daar gaan we wat mee doen.

Agenda
di. 3 feb. Open Middag 1-3 uur
vr. 20 feb. Continurooster
22-28 feb. Voorjaarsvakantie
ma. 2 mrt. Controle hoofdluis

Herinnering
Voor ouders waar de Ouderbijdrage
niet automatisch wordt afgeschreven:
denkt u aan betalen? Uw bijdrage is
erg belangrijk en komt ten goede aan
úw kind!

Dank
Jarenlang deed Geja Lagerweij de
organisatie van de luizencontrole.
Haar taak is nu overgenomen door
Ineke Besselsen. Heel veel dank aan
Geja voor al die tijd die je aan school
besteed hebt!
En constateert u hoofdluis? Bel de
school!

Schoon
Dat was best even wennen: Gert Polhout niet meer in school. We hebben een
mooi afscheid gehad met bijdragen van alle kinderen. Zie de foto hiernaast.
En in de krant een paar grote foto’s met een prachtig interview.
Het post-polhout tijdperk is aangebroken: zelf de containers aan de weg
zetten, zelf het plein opruimen en zelf de sloten van de kledingcontainer
halen. Best even wennen en taken verdelen, maar we vinden dat het goed
gaat.
De school wordt nu schoongemaakt door BDG-Nederland, een bedrijf dat o.a.
de schoonmaak en beveiliging van de PWA doet. Onze interieurverzorgers
zijn Marga en Richard Veluwekamp. Ze hebben met voortvarendheid en inzet
hun taak opgepakt: het ziet er schoon en netjes uit en het ruikt fris. We heten
hen hartelijk welkom op onze school en we wensen hen elke dag veel
werkplezier.
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Prins Willem Alexanderschool
Valkhof 90
3772 EE Barneveld
Telefoon: 0342 415634
E-mail: info@pwabarneveld.nl
Website: www.pwabarneveld.nl

Voorlezen
Spannende dagen in de groepen. Er werd voorgelezen.
En hoe! Alsof je een film ziet draaien, zó spannend
kunnen sommigen dat. Heel knap.
Er hadden veel kinderen ingeschreven voor de
wedstrijd. De jury luisterde aandachtig en de kinderen
nog beter. Er was er één die de meeste punten had:
Ezra van Veldhuizen uit groep acht. En hij mag de
PWA vertegenwoordigen op de grote finale in de bieb
Van Barneveld op 18 februari.
Succes, Ezra. Voor ons bén je al de kampioen!

NOT
Met het team hadden we woensdag een studiedag op de Nederlandse
Onderwijs Tentoonstelling. In de Jaarbeurs in Utrecht presenteert iedereen
zich die maar een beetje met onderwijs te maken heeft. Dat zijn dan nieuwe
onderwijsmethodes en lesmaterialen, schoolgebouwen, inrichting, meubilair,
inrichting schoolplein en onderhoud. Je vindt er de nieuwste ontwikkeling op
het gebied van digiborden, touchscreens, computers, tablets. Ook informatie
over schoolreisjes, projectlessen en nog veel meer. Een drukte van belang en
een ware snoepwinkel voor elke meester en juf.
We hebben daar seminars gevolgd over nieuwe vormen van leren,
leerstrategieën en de invloed van leerkrachten op het leren van een kind. De
informatie over de nieuwe Eindtoets, die in april wordt gehouden hebben we
ook meegenomen.
Op zo’n dag krijg je weer nieuwe ideeën over onderwijs en over materialen om
dat onderwijs zo goed mogelijk te geven. En natuurlijk hebben we daar ook
goed rond gekeken voor de indeling en inrichting van onze nieuwe school.

Gurube
Op de school in Gurube is het eerste
stuk klaar, dat zijn vier lokalen. Hiernaast een doorkijkje vanaf de nieuwe
school naar de hutten van de oude
school.
Met de opbrengst van acties
en het zendingsgeld is deze nieuwbouw ook al afbetaald. De teller staat
nu op ruim €62.000,- . Fantastisch!
We gaan stug door met elke maandag
geld inzamelen, want we laten in
Zuid-Soedan tafels en stoelen maken
en we sparen voor de bouw van het
tweede deel van de school.

Nieuwbouw
Het ging in Gurube een stuk sneller dan bij ons. Maar nu wordt het hier zo
langzamerhand ook steeds concreter.
Er is een Projectteam, waarin we samenwerken met alle gebruikers, de
bouwmanager en de gemeente. Op school is een klankbordgroep uit het team.
Alle wensen en eisen zijn verzameld. Nu komt de creatieve fase van
ontwerpen. En dat gaat in stappen steeds nauwkeuriger worden tot beide
scholen (de PWA en de Fontein)
helemaal getekend zijn. Geweldig
dat dat allemaal digitaal en in 3D
kan, zodat je kunt draaien,
schuiven en kantelen met het
nieuwe schoolgebouw. We hopen
rond de zomervakantie zover te zijn
dat we een presentatie aan kinderen
en ouders kunnen houden. In het
najaar wordt de bouwlocatie aan de
Van Schothorststraat vrij gemaakt,
zodat de nieuwbouw daarna kan
beginnen. We houden u en jullie zo
goed mogelijk op de hoogte.

Opletten
Allerlei graffiti besmeert de laatste
tijd onze school. We balen er van.
We doen steeds aangifte en laten
het weer schoon maken. Verspilde
tijd en verspild geld.
Wilt u ons helpen opletten? Hebt u
tips, ziet u iets? Laat het ons weten
of bel gelijk de politie.

Verband
Voor de EHBO-lessen vragen we
verband om te gebruiken bij het
oefenen. We zijn erg blij met de
hulp van veel ouders, zodat de
praktijklessen ook zoveel mogelijk
oefenlessen zijn. In april is het
examen Jeugd-EHBO-A.

Humor
Kleuters denken na over de
toekomst…
Zegt Loes (1B) tegen juf Elly: “Juf,
weet je, als ik moeder word, word
ik óók juf!”
In groep acht wordt Blue Monday
(meeste deprimerende dag van het
jaar)
op
het
jeugdjournaal
besproken.
Vervolgens merkt Justin droogjes
op: “Nu snap ik waarom m’n
moeder zo boos is.”

Van de MR
MR openbaar, de koffie
staat voor u klaar
Wist u dat u de vergaderingen van de MR
kunt bijwonen en dat de notulen ter inzage
op school liggen? Ook kunt u met vragen
over schoolzaken bij de MR terecht. We
vergaderen 4 á 5 keer per jaar en alle
ingekomen stukken worden zo objectief als
mogelijk
besproken
en
direct
teruggekoppeld naar u als ouder. Het
mailadres: mr@pwabarneveld.nl.
De ouderavond is dit schooljaar verzorgd
door school. Het onderwerp was de nieuw
in te voeren methode Wonderlijk
Gemaakt. Dit is een methode seksuele
vorming. Ook is het een methode waarbij
kinderen weerbaarder worden gemaakt
tegen seksueel misbruik.
Het was fijn dat u hierbij aanwezig kon zijn,
zodat er een parallel loopt met thuis en
school.
De volgende MR-vergadering is op
donderdagavond 26 maart om 19.00 u.
Het MR team.

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

