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Kracht
De studietweedaagse, die we als team vorige week hadden, was helemaal
gericht op de Kanjertraining. Daarbij staat centraal dat we elkaar vertrouwen.
Dat gaat niet altijd goed, dat weten we. Daarom leren we kinderen hoe ze hun
gedrag kunnen verbeteren om later niet weer in dezelfde fout terug te vallen.
We willen graag dat onze kinderen zichzelf kunnen zijn. Dat ze de kracht
hebben om lief te hebben. Om op te komen voor zichzelf, om weerbaar te
zijn. We willen ook graag dat onze kinderen weten en merken wie er werkt in
ons, dat ze kracht van de Heilige Geest in ons zien.
Zo moeten wij ook steeds weer kracht opdoen bij de bron: Gods Woord. En
daar steeds weer om bidden: werk door Uw Kracht in mij.
Kanjertraining is waardeloos. Waardeloos als het alleen maar een kunstje is.
Waardeloos van zichzelf.
Kanjertraining kan heel krachtig werken als achter die aanpak duidelijk is
waaróm we kinderen willen helpen sterk te zijn en sterk te worden in de
leefwereld die school heet en straks in de maatschappij. Als duidelijk is dat de
kracht van de Heilige Geest ons leidt.
En de vrucht daarvan? Dat is liefde!
Met de lessen van de Kanjertraining beginnen we na de kerstvakantie. Maar
de aandacht voor elk kind en de fijne sfeer in de groep is er elke dag al. Dat
doen we met kringgesprekken, met spelletjes, met samenwerken en met
groepsopdrachten.

Ouderavond Kanjertraining 9 januari
De invoering van Kanjertraining kan niet zonder u, ouders! Daarom een
Ouderavond Kanjertraining. Deze is op maandagavond 9 januari. En we
rekenen écht op de komst van alle ouders omdat dit zó’n belangrijk
onderwerp is! Binnenkort ontvangt u de uitnodiging. Maar zet u het nu vast in
de agenda?

Rettich en pomelo…
Elke week drie stuks groente of fruit. Het programma Schoolfruit is weer
gestart. Voor ons is het steeds weer een verrassing wat er wordt aangeboden.
We proberen alles uit en leren daarmee ook nieuwe smaken ontdekken. Deze
week zat er rettich in de doos, een soort grote witte winterwortel met een
kenmerkende smaak. Voor ons allemaal echt een ontdekking! En twee weken
terug pomelo’s, ook zo’n ontdekking. We vinden het geweldig te horen dat
verschillende gezinnen aanhaken en thuis ook uitproberen wat de kinderen
met Schoolfruit krijgen. En helemaal mooi is het dat er veel minder ongezonde
pauzehap wordt meegebracht.

Agenda
Ma/di 28+29 nov. Doos inleveren
30 nov Spreekmiddag
1 dec Spreekavond
5 dec Sinterklaas
20 dec mi. Kleuters vrij
20 dec. 18.30u. Kleuterkerstfeest
22 dec. 19 u. Kerst in de klas 3-8
23 dec- 6 jan. kerstvakantie
Ma. 9 jan. 19.30u Ouderavond

Doos inleveren
Met schoenmaatjes vullen kinderen in
Nederland een schoenendoos voor
een kind in een arm land. Als
schoenmaatje laat je weten dat je aan
een kind ver weg hebt gedacht en
hem iets van jou gunt. Maandag en
dinsdag kun je de doos inleveren op
school.

Spreekavond digitaal
Met uw opgave hebben we weer de
roosters gemaakt. Alle ouders zijn
ingedeeld. De volgende keer in maart
mag u uzelf indelen. We gaan dan
naar een digitaal systeem.

Kerstfeesten
Zoals u in de agenda kunt zien zijn
deze op twee avonden. De eerste is
mét ouders, de tweede zonder.

Wijs
Verstandig omgaan met geld is een
stukje burgerschapsvorming. Groep
acht doet mee aan GeldWijs en leert
zo speels en slim hoe je je financiële
zaken goed moet regelen.

Violen, keyboard en klarinet
Groot enthousiasme bij de jongens en meisjes van groep vijf. Zij mochten
woensdag als eerste allemaal een instrument uitproberen. Deze snuffellessen
in het kader van het muziekproject SamSam laten kinderen gedurende een
aantal weken kennismaken met drie instrumenten, onder leiding van
deskundige muziekdocenten. Na een paar maanden wisselen de instrumenten
en komt de volgende serie op school. De bovenbouw is ondertussen gestart
met de Zinges-lessen en de anderen groepen krijgen op vrijdag lessen
algemene muzikale vorming. U merkt: het muziekproject, in samenwerking
met Muziekschool Barneveld, draait volop!
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Personeel
Met juf Marja van Leyenhorst gaat het redelijk goed. U en jullie moeten van
haar de hartelijke groeten hebben. Ze vraagt ook om gebed. Vergeet haar
niet.
Juf Will van Koot en juf Ellen de Ruijter zijn weer volledig hersteld. Heel fijn
dat ze weer volop kunnen meedoen in school.
Juf Erika Borsje kampt met ernstige bekkenklachten. Tot kerst wordt ze
vervangen door juf Santina de Viet en na kerst door juf Wijnanda de Goeijen.
Juf Anne Marie Hoekstra is ook al een poos niet op school vanwege
complicaties met haar zwangerschap. Ze wordt vervangen door juf Thieske
Verkerk. Juf Thieske blijft de rest van het jaar in groep drie, naast juf Will
van Koot.
Ook de vervanging van juf Annelies Luchtenberg in groep zes is al geregeld.
Als zij met de voorjaarsvakantie met zwangerschapsverlof gaat, komt juf
Heleen van de Kleut weer terug om haar te vervangen.

Overblijven
Vanaf 1 januari 2017 gaat onze school het administratiesysteem van ‘Mijn
TSO’ gebruiken. Dit systeem biedt ouders veel gebruikersgemak. Aan- en
afmelden voor de overblijf kan voortaan via de telefoon, tablet of computer
gedaan worden. U kunt vaste dagen inplannen, losse dagen opgeven of toch
nog dagelijks de opgegeven planning tot 10.00 uur wijzigingen wanneer dat
nodig is. Om 10.00 uur zet Mijn TSO de aanmeldingen vast, zodat de
overblijforganisatie op basis van de aangemelde kinderen de begeleiding
kan inplannen.
Registreren
Dit online systeem vervangt de huidige manier van aan- en afmelden. Wel
heeft u een account nodig om gebruik te kunnen maken van dit systeem.
Binnenkort ontvangt u van ons een brief met de inlogcode.
Het is belangrijk dat iedere leerling wordt geregistreerd.
Betalingen
Dit systeem registreert alleen de dagen die u ‘afneemt’.
Alle afgenomen dagen worden automatisch opgeteld, waarna u per twee
maanden een gespecificeerde factuur via de mail ontvangt. Een bijgevoegde
link zorgt ervoor dat u direct via iDEAL kunt betalen.
Wij gaan ervan uit dat u veel gemak gaat ervaren van dit programma.
Overblijfkaarten en abonnementen
De gelden die voor dit jaar zijn betaald voor een abonnement worden voor
het eind van dit schooljaar terug gestort. Dit is € 30,00 voor 1 dag in de
week overblijven gedurende het hele jaar.
In januari worden voor de laatste keer de overblijfkaarten bijgewerkt.
U ontvangt in januari van ons bericht wanneer u de overige strippen
uitbetaald krijgt.

Wist u dat…
…we op de Ouderavond van 9
januari ook een filmpje laten zien
van de nieuwe school? De architect
heeft een mooie 3d-impressie van
het nieuwe gebouw gemaakt.
…het dak van de nieuwe school
binnenkort wordt gelegd? Vóór de
kerst is het hele gebouw al dicht.
…de Tweede Verdieping nu in
aanbouw is? Ook de betonnen
trappen naar boven zijn al geplaatst.
…in
het
gebouw
bijzondere
elektrische vouwwanden komen?
Wanneer de wanden open gaan
worden de aula en de speellokalen
één grote ruimte.
…we in de nieuwe school alle
digitale voorzieningen draadloos
aanleggen? Dat betekent dat in elk
lokaal alle kinderen digitaal kunnen
werken.
…het pleinontwerp bijna klaar is? De
teams van de beide scholen hebben
met
verschillende
ontwerpers
gesproken en de kinderen van onze
leerlingenraad
hebben
ook
meegedacht. Ook waren er nog heel
veel suggesties van de Startavond
van vorig jaar en een aantal daarvan
zijn ook verwerkt in het plan. Nu
moet het geld nog bij elkaar worden
gebracht.
…de nieuwe school een ‘Ontdekbos’
krijgt? Het wordt een terrein met
natuurlijke materialen om te spelen
en te ontdekken.

Walnoten
Wat moet je doen als je vrij hebt en
je je verveelt. Dan maak je
armbandjes en raap je walnoten. Die
ga je allemaal verkopen. Op deze
manier gingen Julia van de Beek en
Luna de Jong aan de slag. Zo
verdienden ze €12,25 voor de
school in Zuid-Soedan. Mooie actie!
Dankjewel meiden!

Verkeersouder
Als school zoeken we nog een verkeersouder. U mag dit natuurlijk ook met
z’n tweeën oppakken. Zeker met de komst van de nieuwe school is dit een
leuke uitdaging!
Uw kind elke dag weer veilig thuis. Wie wil dat nou niet? Vindt u het leuk om
u hiervoor in te zetten en iets te betekenen voor alle leerlingen bij uw kind
op school? Dan is verkeersouder worden iets voor u! Leuke en praktische
activiteiten organiseren om kinderen beter op weg te helpen in het verkeer.
U maakt samen met verkeersouders van andere scholen, schooldirectie,
ouderraad en de mr plannen voor een verkeersveilige schoolomgeving en
voor goed verkeersonderwijs. Hoe u dat precies doet, vult u grotendeels zelf
in. Misschien vindt u het leuk om te assisteren bij de praktische
verkeerslessen of zet u liever uw onderhandeltalent in om verkeersonveilige
situaties rondom de school te verbeteren. Wat uw talenten ook zijn, er is
altijd een activiteit die aansluit op uw voorkeuren. Voor meer informatie
kunt u contact opnemen met Dick Altena. En aanmelden? Eén mailtje
naar directiepwabarneveld is genoeg. Welkom!

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

