Nr. 5 - 31 januari 2014
Agenda
Open Middag 4 februari
Op dinsdagmiddag 4 februari staat de school open voor gezinnen die overwegen
hun kind(eren) op de Prins Willem Alexanderschool aan te melden. Op een
ongedwongen manier is er gelegenheid eens mee te kijken in de hele school en
daarover vragen te stellen en door te praten.
Graag ontvangen we ouders en kinderen op deze open middag. Het heeft al in
de krant gestaan, het is al te lezen bij de ingang van onze school. Maar ook aan
u, ouders, vragen we mogelijke nieuwe gezinnen, die van harte voor het
christelijk onderwijs op de PWA kiezen, op deze Open Middag te wijzen.

Fruit: blijf doorgaan
Vanaf september hebben we elke
week minstens drie maal, maar
soms ook vaker, fruit uitgedeeld aan
de kinderen. Via sponsoring door
‘Brussel’ was dat mogelijk. Heel veel
kinderen hebben daardoor veel
meer en veel beter fruit leren eten.
Iedereen weet nu wat een gezonde pauzehap is. Volgende week is de laatste
keer.
En nu bent u aan zet. We vragen u vriendelijk maar dringend er mee door te
gaan dat kinderen een gezonde pauzehap krijgen. Minstens drie maal in de
week, maar nog veel beter álle dagen. Maak er een vaste gewoonte van dat uw
kinderen een fruitbakje (met naam erop!) bij zich hebben waar die pauzehap in
zit, zodat ze die ook zo weg kunnen happen. Een gepelde mandarijn, partjes
sinaasappel, stukken appel, geschilde kiwi, geschrapte wortel, hapkomkommer
of snoeptomaatjes; er zijn veel manieren om de pauzehap voor uw kind gezond
en gemakkelijk te maken. Helpt u er aan mee?
We willen nog graag alle moeders bedanken die geholpen hebben alle groente
en fruit hapklaar te maken voor de kinderen. Zonder uw hulp was deze actie niet
mogelijk geweest. Dank u wel voor uw hulp!

Daan en Joëlle
We vertelden u al via de mail dat bij juf Esther Daan geboren is en bij juf
Johanneke Joëlle. Van harte wensen we beide gezinnen geluk en we hopen dat
Daan en Joëlle tot eer van hun Schepper door het leven mogen gaan.

di 4 feb. Open Middag
di-wo-do 11-12-13 feb Eindtoets gr. 8
vr 14 feb. Continurooster 5-8
ma 17-vr 21 feb. Voorjaarsvakantie
ma 24 feb. Luizencontrole

Succes!
Groep acht gaat de Eindtoets maken.
Bijzondere dagen in deze groep. We
wensen de jongens en meisjes veel
succes toe.

Gel en vlechten
Na elke vakantie controleren een
aantal moeders alle kinderen op
hoofdluis. Dat werkt goed. Luis wordt
snel opgespoord. Alleen al die gel en
die vlechten... Wilt u helpen deze
morgen
na
de
vakantie
het
controleren makkelijk te maken en de
gel en de vlechten pas ’s middags te
doen?

Verlof
Na vandaag heeft juf Annelies
zwangerschapsverlof.
We
zien,
samen met hen, uit naar de geboorte
van hun baby.
Groep 7/8 heeft geluk: er komen
twee meesters: meester Elbert
Hendriksen drie dagen en meester
Bastiaan van Silfhout twee dagen.
Welkom Elbert en Bastiaan!

Ook
Ook in het gezin van juf Bernette
wordt een kindje verwacht. Hartelijk
gefeliciteerd. Als deze juf met verlof
gaat, komt juf Erika weer terug. Juf
Erika vervangt dan juf Bernette.
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Daan was al even in groep 4

De wakkere blik van Joëlle
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Bisshop Poggo op bezoek
Een bijzondere gast, op 16 januari in onze school: Bisshop Anthony Poggo. Hij is dominee (bisshop zeggen
ze daar) van de kerken in Gurube en omgeving en geeft leiding aan in totaal 56 gemeentes met elk hun
eigen predikant.
Hij was hier een paar dagen op uitnodiging van de GZB om te vertellen hoe het gaat in Zuid-Soedan en in
het bijzonder met de school in Gurube. Gelukkig is daar geen oorlog, maar ze hebben wel de zorg over de
onrust. In vergelijking met ons moet je het zo zien: de Friezen vechten met de Groningers en Gurube ligt
dan bij Parijs.
De schoolbouw is met een feest en muziek en dankzegging begonnen op 1 december. We hebben de foto’s
daarvan gezien en ook hoever ze nu zijn: de fundering zit in de grond en de muren zijn nu een halve meter
hoog.
Bisshop Poggo heeft in alle klassen verteld en de kinderen stelden veel en ook heel goeie vragen. Zoals
deze van een kleuter: welke tekeningen staan daar op de ramen? En zo hoorden ze dat er wel ramen in de
school komen, maar er zit geen glas in. Omdat ze nu een echte school krijgen komt er ook meer geld van
de overheid voor onderwijs. Zo werkt deze actie dus dubbel; ook in Zuid-Soedan komt er extra
ondersteuning voor de nieuwe school van Gurube.

Bij de kleuters (Harry Fikse van GZB vertaalt)

In groep 4, waar ook juf Esther met Daan op bezoek was

Delia wordt Anja
Per 1 februari doet Delia de Bliek een stapje terug. Jarenlang was ze de actieve coördinator van de
Tussenschoolse Opvang, we zeggen eigenlijk altijd : van het Overblijven. Mede door Delia is het de
gestroomlijnde en prettige organisatie die het nu is. Heel hartelijk dank daarvoor, Delia!
Anja Schol wordt de nieuwe coördinator. Anja draait al jaren mee als overblijfmoeder en ze weet hoe het
werkt. Fijn dat je de organisatie gaat doen, Anja!

Van de MR :
Tijdens de laatste vergadering van de MR is het MR jaarverslag besproken. Hierin staat onder meer dat er
naar aanleiding van een brief van een ouder een nieuwe opzet is gemaakt voor het schoonmaken van de
kleuterklassen. Samen met de kleuterjuffen en ouders is het mogelijk gemaakt dat de kleuterklassen
vaker worden schoongemaakt.
Het MR jaarverslag staat op de website van onze school.
Dinsdag 11 maart staat de volgende vergadering gepland. Mocht u ook iets willen aankaarten dan kunt u
uw verzoeken en opmerkingen mailen naar mr@pwabarneveld.nl Wie weet kunnen we er als MR wat
mee om samen een nog leukere en fijnere school te maken van onze PWA.
Donderdag 3 april hopen we een ouderavond te organiseren op school. Houdt u deze avond vrij in uw
agenda; het belooft een zeer interessante avond te worden!

Groet
Let op:

Op vrijdag 14 februari hebben de groepen 5-8 een
continurooster. Dat betekent dat iedereen overblijft (brood mee!)
en dat de school ‘s middags om 2 uur uit gaat.
De groepen 1-4 hebben een gewone lesmorgen van 8.30-11.45u.

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

