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Jozef
Volgende week is de week met een Bijbels
thema. We vertellen de verhalen van Jozef,
die van voorgetrokken jongetje slaaf werd,
daarna gevangene en vervolgens onderkoning
van Egypte. Als dan de broers van Jozef
uiteindelijk hem weer tegenkomen, zijn
ze bang dat hij zich zal wreken. ‘Daarvoor
hoeven jullie niet bang te zijn”, zegt Jozef,
“want God heeft dat ten goede gedacht.”
God zorgt er door alles heen voor dat het
goed komt met zijn volk!
In de dienst op zondagmorgen 31 januari
om elf uur in de Goede Herderkerk
legt dominee Timmerman het verder uit
en ook: wat je nú hebt aan zo’n Bijbelverhaal. Natuurlijk verwachten we alle
kinderen in deze dienst, maar u ook als ouders, gezin, familie. Van harte
welkom!

Groep 0
Voor de huidige en nieuwe kleuters van de 0-groep komt er over twee weken een
nieuwe juf bij: juf Joëllina Richtering Blenken. Zij gaat, samen met juf Elly, er
voor zorgen dat er een goede opvang is voor deze jongste kleuters. Op die
manier zorgen we er ook voor dat groep 1 niet te groot wordt.
De kleuters van groep 0 komen vier morgens op school: maandag- en
dinsdagmorgen, donderdag- en vrijdagmorgen.
We heten juf Joëllina hartelijk welkom op onze school en we hopen dat ze het op
de PWA goed naar haar zin heeft!

Komen en gaan
De afgelopen tijd zijn de volgende nieuwe kleuters bij ons op school gekomen:
Noa van dan Brink, Thijs van de Kamp, Daan Blok, Mijke Blok, Milan Nap, Rico
van den Ham en Jailey Matulessi. Fijn dat jullie er zijn en we hopen dat jullie je
plekje al goed gevonden hebben.
Er gingen ook kinderen weg. Giel Lagerwerf gaat nu naar de Bron. Het ga je
goed, Giel. David en Talitha Boone vertrokken met het hele gezin naar Papoea
Nieuw Guinea, waar hun ouders Job en Margret gaan werken voor de Wycliffeorganisatie. We wensen hen daar alle goeds, maar bovenal Gods Zegen.

Open middag
Op dinsdagmiddag 2 februari heten we alle gezinnen welkom die willen kijken
op onze school. Doel van zo’n middag is om nieuwe gezinnen de gelegenheid
te geven de Prins Willem Alexanderschool ‘in bedrijf’ te zien. Op deze manier
willen we graag helpen bij het kiezen van een basisschool voor hun kind(eren).
Op de site staat een hartelijke uitnodiging:
http://www.dedrieslag.nl/media/bestanden/DRIESLAG_adv_openmiddag2016.
pdf

Twee leden RVT
Als u dan toch op die site bent, kijk dan gelijk even naar de advertentie van de
Raad van Toezicht van De Drieslag. Deze RvT is op zoek naar nieuwe leden.
Een aantrekkelijke manier om mee te helpen aan de organisatie van onze
scholengroep! Kijk op http://www.dedrieslag.nl/nieuws/?berichtid=1002

Agenda
25-29 jan. Themaweek
31 jan. Themadienst, 11 uur G-H-kerk
di. 2 feb. 13-15 u. Open middag
ma. 8 feb. 19.00 u. Voorleeswedstrijd
di. 16 feb. EHBO-examen

Samen
In de themadienst gaan kinderen
samen met hun familie naar de kerk.
Kinderen zitten dan bij hun ouders.

Lezen
Tijs van Es is dit jaar schoolkampioen
voorlezen. Op maandag 8 februari
gaat hij de strijd aan met andere
schoolkampioenen.
Heel veel succes, Tijs!

Foto
Op Facebook staan foto’s van
oefenende jongelui uit groep acht.
Het EHBO-examen is over een paar
weken. Dan moet je laten zien dat
je alles kent en kunt.

Schoolfotograaf
Dit jaar komt de schoolfotograaf op
dinsdag 22 maart. Noteert u dat even
in de schoolkalender? En voorkomt u
afspraken bij tandarts, ortho enz. ?
Dankuwel.

Ton!
Binnenkort starten we weer een actie
voor de schoolbouw in Zuid-Soedan.
We kunnen nu alvast verklappen dat
we met elkaar de grens van de
honderdduizend
naderen
(of
misschien
al
net
overschreden
hebben). Een ton voor de school in
Gurube. Fantastisch! Dan is al meer
dan tweederde bereikt!
Prins Willem Alexanderschool
Valkhof 90
3772 EE Barneveld
Telefoon: 0342 415634
E-mail: info@pwabarneveld.nl
Website: www.pwabarneveld.nl

Plustijd
Plustijd
In onze schoolgids (website) staat: `We willen oog hebben voor het eigene in
ieder kind, de zorgleerling helpen met alle middelen die ons ten dienste staan
en de meerbegaafde leerling zijn mogelijkheden optimaal laten gebruiken`.
Dat laatste wordt al jaren in de klassen gedaan door deze kinderen te laten
compacten (minder van de gewone lesstof laten maken) en daarvoor in de
plaats moeilijker leerstof te geven (bijvoorbeeld Kien en/of Rekentijger bij het
vak rekenen).
Begaafde kinderen maken bij verschillende vakken nog wel eens werk wat zij
al lang kunnen. Dat is niet altijd fijn. Daarvoor bieden wij hen plustijd aan.
Tijdens de plustijd krijgen zij opdrachten mee die ze in de klas verder
uitwerken. Dit zijn meer open opdrachten, waarbij de kinderen onderwerpen
mogen kiezen waarover zij meer willen weten. Dit helpt hen om gemotiveerd
te blijven om te leren. Is het werkstuk klaar dan wordt het samen met de
kinderen beoordeeld en vervolgens gepresenteerd. De presentatie kan in de
klas gedaan worden, bijvoorbeeld als er een Power Point is gemaakt of als er
een betoog wordt gehouden, maar het kan ook in de plustijd gedaan worden.
Bij de beoordeling kijken we naar de inhoud (heeft het werkstuk diepgang), de
presentatie (ziet het er mooi uit), ook kijken we of het werkstuk origineel en
creatief is. We vinden het vooral belangrijk dat de kinderen zelf leren
nadenken wat zij van deze opdracht en het leerproces geleerd hebben: zo
leren zij reflecteren! Dat is een boeiend leerproces, maar soms ook weleens
lastig voor de kinderen, want de eisen worden hier wel wat hoger gelegd! We
zien dat ze juist daardoor groeien!
Dit schooljaar verzorgen juf Johanneke Velzeboer en juf Netty Jonker de
plustijd. Als u vragen hebt, stel ze ons gerust!

Open middag
op de Prins Willem
Alexanderschool
3 februari 2016
13-15 uur
Kom gerust kijken
en neem kinderen
mee

Gesprek of bezoek
We hebben het idee dat niet
iedereen de mail heeft gelezen over
huisbezoek of gesprek. Hebt u die
gemist en wilt u alsnog een van
beide? Laat het even weten en we
regelen het.

Opgeven
Voor nieuwe ouders is alles nieuw.
Ook de vraag wanneer je je kleuter
moet opgeven bij de basisschool.
Richtlijn is: zo gauw je kind drie
jaar is geworden geef je het op bij
school. Eerder mag natuurlijk ook.

Wist u dat
-ons schoolgebouw vorige week
helemaal brandschoon is gespoten?
-de boeien nu weer helemaal wit
zijn?
-ook het leegstaande deel er weer
acceptabel uit ziet?
-de nieuwe school helemaal wordt
opgetrokken in fraai metselwerk?
-de energiezuinige lampen zich
aanpassen aan de hoeveelheid
zonlicht?
-we de komende weken de nieuwe
tafeltjes en stoeltjes kiezen?
-we tegelijk met de start van de
bouw een ouderavond organiseren?
-we u dan een virtueel kijkje willen
geven in de nieuwe school?
-de start van de bouw dit voorjaar
is?
-de oude lokalen pas vlak voor de
start van de bouw gesloopt
worden?

Humor
De kinderen zitten in groep zes
hardop te lezen….Djenoah zit vlak
voor de juf en leest een soort
infoboekje: Een paard komt bij de
dokter….zegt de dokter “O ik zie
het al….schimmel!”
Robots poepen niet
Bas liet gisteren een tekening zien
met allemaal robots erop. Vandaag
had hij er nog een kleine robot
bijgetekend. Zegt de juf: "O, kijk
een baby-robot...maar ik zie geen
luier."
Zegt Bas: Robots poepen niet, die
bouten!

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

