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Alle eer aan God
Jezus, is het woord van God, waarheid die de eeuwen overspant.
Wat de mens ook onderneemt, onze God houdt alles in de hand.
Fundament voor een wereld in nood, zekerheid in leven en dood.
Vaste grond voor wie hoopt en vertrouwt.
De Hoeksteen, waar de kerk op wordt gebouwd.
Alle eer aan God, zijn woord is eeuwig waar.
Kom, zing voor God, verbonden met elkaar.
De kerk viert feest, is blij, want zij gelooft:
God heeft zijn Woord gegeven;
Hij doet wat Hij belooft!
Over alle grenzen heen
vormt Hij de gemeente tot zijn bruid.
Wachtend op het bruiloftsfeest,
kijken wij voortdurend naar hem uit.
Als Hij komt buigen wij voor hem neer,
zien wij onze koning en Heer.
Naar zijn plan zijn wij heilig en rein,
om eeuwig met hem samen te zijn.

Kerstfeest
Het bovenstaande lied van de groep Sela klinkt vrolijk en feestelijk door school.
Zo mogen we ons voorbereiden op de viering van het Kerstfeest.
Groepen 0 en 1
Het kleuterkerstfeest is dinsdagavond om half zeven. Daarvoor nodigen we de
ouders van de kleuters van harte uit. Fijn dat u er bij bent om zo samen met de
klas en met uw kind het feest van Christus’ geboorte te vieren. Let op: de
kleuters hebben dinsdagmiddag vrij.
Groepen 3 en 4
Donderdagmiddag hebben de kinderen van groep 3 en 4 vrij. De kinderen van
de bovenbouw gaan donderdagmiddag wél naar school.
Groepen 3 t/m 8
Donderdagavond om zeven uur verwachten we alle kinderen van de groepen 3
t/m 8 op school. Zij vieren dan het kerstfeest in hun eigen klas met hun eigen
juffen en meesters. In de schoolgids leest u op blz. 4 dat een viering bij de
schooltijd hoort en we gaan er van uit dat niemand donderdagavond ontbreekt.
Rond een uur of acht gaan de kinderen dan naar huis en begint ook de
kerstvakantie.
Kerstvakantie
Op vrijdag hebben alle kinderen vrij. We hopen iedereen op maandagmorgen 9
januari gezond en wel weer op school te zien.

Agenda
Di 20 dec groep 1+2 ’s middags vrij
Di 20 dec 18.30 Kleuterkerstfeest
Do 22 dec groep 3+4 ’s middags vrij
Do 22 dec 19.00 Kerst in de klas 3-8
23 dec - 6 jan Kerstvakantie
Ma 9 jan Ouderavond Kanjertraining

Voorstellen
In dit stukje wil ik mij voorstellen.
Ik ben Caren van der Woerd, ik ben
17 jaar en woon in Barneveld.
Mijn hobby’s zijn: turnen, oppassen
en les geven (turnles). Ik doe de
opleiding Helpende Zorg en Welzijn
niveau 2 op De Meerwaarde (MBO).
Deze opleiding houdt in dat je alles
over de basis van de zorg leert. Op
donderdag en vrijdag loop ik stage op
de PWA, de andere dagen ben ik op
de Meerwaarde te vinden. Van 17
november tot en met 24 februari loop
ik stage. Ik vind het erg leuk om
actief bezig te zijn met kinderen.
Voorlopig loop ik stage in groep 4 op
de donderdag- en vrijdagochtend en
op vrijdagmiddag in groep 5.

Ballon
Nog mooier dan gedacht was de
ballonvlucht die meester Dick en zijn
vrouw en vier teamleden maakten.
Opstijgen tussen de kinderen van de
PWA, prachtige
uitzichten
over
winters Barneveld en daarna het
grootste
deel
van
Nederland.
Ongekend!
Wat
een
cadeau!
Nogmaals heel veel dank aan
kinderen, ouders en collega’s!
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Verdriet
Dinsdagmorgen overleed de schoonvader van juf Elly, Jan Hazeleger. Hij mocht 88
jaar worden. Juf Elly is daarom de afgelopen dagen niet op school geweest. We
condoleren de juf en haar familie van harte en we wensen hen Gods troost en
nabijheid toe.
Maandag is er condoleren en daarna de dankdienst en de begrafenis.
Leeft u mee met juf Elly en haar familie?
Het adres van juf Elly is Dr. Kuyperlaan 9, 3771 CS Barneveld

Voorlezen
Op de Prins Willem Alexanderschool is dinsdag de finale van de nationale
voorleeswedstrijd gehouden. Hieraan deden de drie winnaars van groep 7 en de
drie winnaars van groep 8 mee. Na een spannende wedstrijd, waarin alle zes de
kandidaten lieten zien over goede voorleeskwaliteiten te beschikken, werd
Ruchama Vogelzang uit groep 8 door de jury tot winnaar uitgeroepen. Zij las voor
uit het boek 'De geheime indiaan' van Gerald Tonen. Ruchama gaat nu door naar
de Barneveldse finale van de nationale voorleeswedstrijd 2016-2017 die gehouden
zal worden in de bibliotheek van Barneveld.

Lopen
Het sluipt er zo langzaam weer in,
maar toch mag het niet: met de
fiets komen als je wel lopend kan.
Dus: woon je in de buurt van
school dan kom je lopend. Dat
scheelt ruimte in de fietsenstalling
en het is nog gezond ook.

Apparaten
Er is aan het eind van de actie nog
flink ingezameld. Zo kwamen we
toch
aan
75
afgedankte
huishoudelijke
apparaten.
Dat
levert een boekenserie voor school
op. Dankjewel allemaal.

Kleding
Het gaat zo goed met de
kledinginzameling dat de container
soms met een week alweer vol zit.
Zet dan gerust de kleding in de
kleuterhal.

Flessen
De flesseninzameling loopt
nog door. Elke lege fles telt!

ook

Wens
We wensen u en jullie Gods Zegen
op het Kerstfeest en in het nieuwe
jaar 2017!

Groet
Overblijven
Sinds dit schooljaar is overblijven ook op vrijdag mogelijk. Enkele gezinnen maken
daar nu gebruik van. En denkt u aan het registeren op Mijn TSO? Meldt u aan op
www.mijntso/pwa anders kunnen uw kinderen niet overblijven! Vanaf januari
starten we met dit nieuwe registratiesysteem.

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

