Nr. 5 – 11 januari 2012
Wensen

VALKHOF
Agenda

De eerste werkweek van dit nieuwe jaar is een week vol goede wensen. Ook in
deze Nieuwsflits willen we u en jullie graag alle goeds toewensen. Bovenal
bidden we dat de zegen van onze Hemelse Vader elke dag over ons zal zijn.

Jezus is…
Op die drie puntjes kun je een flink aantal
woorden invullen, bijvoorbeeld ‘de Goede
Herder’ of ‘de Messias’ of ‘Gods Zoon’ . In de
Themaweek van 21-25 januari zullen we er nog
veel meer ontdekken. In elke klas hangt dan een
poster vol met namen en woorden.
De Themaweek wordt afgesloten met de
Themazondag op 27 januari. Dan gaan we met
alle kinderen, ouders en iedereen die maar mee
wil luisteren naar de Goede Herderkerk. De
dienst, die om 9.00 uur begint, heeft dan
hetzelfde thema, er hangen werkstukken van de
kinderen in de kerk en we zingen de liederen die
we deze week geleerd hebben.
We gaan ervan uit dat alle jongens en meisjes er
dan zijn en we hopen dat ze velen meebrengen.

MR nieuws
Zoals beloofd zouden wij u nog op de hoogte brengen van de uitslag van de
enquête, welke gehouden is tijdens de spreekavond/middag in november.
Maar liefst 101 ingevulde enquêtes zijn er ingeleverd! Hartelijk dank voor uw
medewerking. U kon natuurlijk ook niet om de kinderen van groep 8 heen, zij
hebben goed hun best gedaan alle ouders een enquête in te laten vullen.
Wij vroegen u wat u van het tijdschrift Ouders & Coo vindt en of u ervoor zou willen
betalen. De meeste van u lezen het tijdschrift door, soms helemaal soms
gedeeltelijk. Een kleine meerderheid van u (50) vindt het geen probleem hiervoor 2
euro te betalen, 48 van u hebben dit er niet voor over.
De nieuwsbrief van Ouders & Coo welke maandelijks bij ons binnenkomt wil de
meerderheid van u wel via de mail doorgestuurd krijgen (62).
Dit voorjaar gaan wij nog proberen een ouderavond te organiseren samen met
Ouders & Coo. Het onderwerp zullen wij in de komende vergadering gaan
bespreken, maar Kind en Media werd door veel van u aangekruist, pesten is een
goede tweede. U hoort hier binnenkort meer van.
De achterkant van de enquête werd helaas niet door iedereen ingevuld maar ook
hier stonden zinvolle opmerkingen tussen waar wij zeker mee aan de slag zullen
gaan.
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 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.

di. 15 jan. MR vergadering
21-25 jan. Themaweek “Jezus is…”
zo. 27 jan. Themadienst 9 uur
di. 5 feb. Open middag
5-7 feb. Eindtoets groep 8

Open middag
5 februari
Alle ouders met kleuters,
die (misschien) voor onze
PWA kiezen nodigen we uit
om te komen kijken op de
Open Middag. De deuren
staan open van 13-15 uur.
Welkom!

Reserves gevraagd
Alle kinderen waren maandag luisvrij.
Fijn! Wie van u, die wel eens
hoofdluis heeft gezien, wil op de
reservelijst? Laat het even via mail of
telefoon weten of bij Gea Lagerweij.

Duckjes gevraagd
Voor de overblijvers willen we
graag een stapeltje Donald Duckjes
en DD Junior. Wie kan ons er aan
helpen?

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

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

