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VALKHOF
Vriend
Als je een echte vriend hebt, dan kun je op hem rekenen. Hij is betrouwbaar,
doet wat hij belooft en heeft alles voor je over. Zulke vrienden waren David en
Jonathan. En zo wil God ook voor ons zijn. Op Hem kun je rekenen!
In de Bijbelverhalen van de Themaweek komt de vriendschap elke keer naar
voren. Daarom is het thema: Vrienden door dik en dun. Het bijbehorende lied
is:

We willen samen vieren
dat God van mensen houdt
en dat Hij in ons midden
Zijn rijk van liefde bouwt
omdat wij kind’ren van de Vader zijn.
Met elkaar hopen we op een mooie themaweek, die we met z’n allen afsluiten in
de kerkdienst op zondagmorgen 29 januari om 10.45u. Daar, in de Goede
herderkerk, is iedereen van harte welkom!

Spannend
Hoe spannend het is om naar een andere school te gaan merkten we aan de
ouders en kinderen van de Prins Mauritsschool. Begin december waren ze op
een middag bij ons om rond te kijken en sfeer te proeven.
Ondertussen hebben de meeste ouders gekozen voor een nieuwe school. Ruim
twintig kinderen maken de overstap naar onze PWA. In het nieuwe schooljaar
zullen we hen van harte opnemen in onze schoolgemeenschap.

Buren
Vlak voor de kerstvakantie hebben we overleg gehad met gemeente, politie en
jongerenwerker. We willen zo voorkomen dat jongelui rondom onze school
overlast veroorzaken. Het was een heel constructief overleg waarin ieder
uitsprak zijn medewerking te verlenen aan een veilige schoolomgeving met
meer toezicht en meer schoonmaak. De resultaten zijn nu al merkbaar.
Ook onze buren hebben we om medewerking gevraagd. Rondom onze school
werken zo’n tachtig buren mee. Daar zijn we heel blij mee en we danken ze
hartelijk voor hun oplettendheid, juist ook op tijden waarop de school dicht is.

Parkeren
Onze buren van het Valkhof vragen onze aandacht voor het wildparkeren, wat
bij hen veel overlast veroorzaakt. En ze hebben gelijk. We schamen ons soms
voor ouders die zomaar hun auto op straat of voor een uitrit laten staan om
hun kind weg te brengen. Parkeert u alstublieft alleen daar waar het mag.
Bovendien is vijftig meter verder lopen heel gezond!

Agenda
wo. 18 jan. Vrij, studiedag team
23-27 jan. Themaweek
29 jan. Themazondag, dienst 10.45u.
6 feb. Rapport
7 feb. Spreekavond gr. 1-7
8 feb. Spreekmiddag gr. 1-7
9 feb. Open middag
7-8-9 feb. Eindtoets gr. 8
10 feb. Nieuwe Nieuwsflits
13 feb. Fotograaf

Rapport
Op maandag 6 februari geven we het
rapport mee. het wordt eerst met de
kinderen
besproken
en
daaropvolgend op de spreekavond of
–middag met u.

Spreekavond
Voor de spreekavond van 7 februari
en spreekmiddag van 8 februari krijgt
u een aparte uitnodiging op papier.
We gaan er van uit dat alle ouders
van groep 1-7 komen.
Met ouders van groep 8 spreken we
op 13 en 14 maart.

Open middag
Graag ontvangen we alle ouders en
kinderen die
overwegen hun
kleuter naar onze PWA te laten
gaan of dat al zeker weten. Graag
zien we hen op donderdagmiddag
9 februari. Aanvang: 13 uur.

Prins Willem Alexanderschool

Kom op het plein
Veel wachtende ouders blijven voor de kleuteringang wachten en blokkeren
stoep en fietspad. We vragen u: kom op het plein! Ook daar is veel ruimte, en
voetgangers (ook onze leerlingen) kunnen van de stoep gebruik blijven
maken.

Locatie Valkhof
Valkhof 90
3772 EE Barneveld
Telefoon: 0342 415634
E-mail: info@pwabarneveld.nl
Website: www.pwabarneveld.nl

MR nieuws
Zoals beloofd in de vorige nieuwsflits hierbij de uitslag van de enquête
die is gehouden tijdens de spreekmiddag/avond in november.
Rapport:
48 % van u vind het huidige rapport en de frequentie prima, 51 % van u
wil liever 3 keer per jaar een rapport met spreekavond en 1 % heeft een
andere mening.
27% van u vindt een rapport met alleen cijfers gewenst, 3% wil liever
alleen woorden en 42% ziet het liefst een combinatie van die twee
(eigenlijk zoals het nu is).
19% vindt het goed zoals het is, de overige 9% heeft een andere
mening. (zoals hoe hoger de groep hoe meer cijfers of meer woorden
over het kind zelf).
Het team is blij met dit onderzoek en de resultaten hiervan zullen de
komende tijd besproken worden. U hoort hier nog van!
Nieuwsflits:
De overgrote meerderheid van u leest de nieuwsflits altijd (84 %) en vindt
de frequentie van 1 keer per maand (92%) prima. Ook over de inhoud
van de nieuwsflits bent u tevreden.
Email gebruik:
Op onze vraag, om de briefjes die uw kind met regelmaat mee naar huis
krijgt via de mail te ontvangen reageert 67% positief, 27% ontvangt liever
een papieren versie en 6% maakt het niet uit.
93% van u vindt het prima wanneer de meester of juf een
vraag/mededeling voor zijn of haar groep via de mail aan u stuurt. De
overige 7% wil dit liever niet.
Ook met dit onderwerp gaat het team aan de slag en ook hier hoort u
nog meer van.
Wij van de MR vonden het erg
nuttig om tijdens een spreekavond
op deze manier uw mening te
vragen. Wij zijn blij met het grote
aantal (90 stuks) ingevulde
enquêtes. Wilt u naar aanleiding
van deze enquête nog iets aan
ons vragen of mededelen dan kan
dat door ons aan te spreken
op school of via ons mailadres mr@pwabarneveld.nl. Ook voor andere
vragen en of opmerkingen kunt via dit mailadres bij ons terecht.

Overblijfnieuws
Met ingang van het schooljaar 2012/2013 zijn wij op zoek naar
twee vaste overblijfmoeders op de donderdag. Vind je het leuk om
met een groepje kinderen elke donderdag de pauze door te
brengen? Dan zoeken we jou! Lijkt het je een uitdaging om dit te
gaan doen, neem dan contact op via overblijfpwa@live.nl of geef
naam en telefoonnummer door aan de juf/meester van je kind. Ik
neem dan zo snel mogelijk contact met je op. Wil je eerst meer
weten of misschien een keertje mee kijken? Dat kan! Overigens
mag het ook een overblijfvader, opa of oma zijn! Je eigen
kinderen eten gezellig mee en je krijgt 11 euro per keer.
Delia de Bliek

Ouderkrant
De ouders van groep acht hebben
al veel informatie ontvangen over
Voortgezet
Onderwijs
en
de
Eindtoets. Deze Cito-toets wordt
7,8 en 9 januari gemaakt door
groep acht. Heel veel succes alvast!
Veel informatie daarover geven we
volgende week ook nog een keer
mee in de Ouderkrant.

Fotograaf
Voor het maken van individuele en
groepsfoto’s komt op maandag 13
februari
de
fotograaf.
We
informeren u vlak daarvoor nog
even.

Juf Erika
Het gaat weer wat beter met juf
Erika, die de ziekte van Pfeifer
heeft. De komende tijd zal ze
wekelijks weer een paar uur op
school zijn.

Welkom
Na de kerstvakantie kregen we
weer nieuwe kleuters erbij.
We heten hartelijk welkom:
Jarco Pater, Anne-Kris Roggeveen,
Melissa Wernsen, Mauro Lokhorst
en Wieke van Doorn.
We hopen dat jullie gauw je plekje
op onze PWA hebben gevonden.

Dikke wol
Voor de creamiddag zijn we op
zoek naar bollen of resten dikke
wol om mee te kunnen breien. Wie
heeft nog wat liggen en wil het wel
afstaan? Juf Johanneke ontvangt
het graag!

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

