Nr. 5 - maart 2015
Weg
De viering van het Paasfeest komt steeds dichterbij. Er is een mooi
programma gemaakt door enkele leerkrachten. Het thema is: “Jezus is de
Weg”. Wellicht zag u het al op de uitnodiging, die de kinderen meekregen.
In de viering komen meerdere kinderen aan het woord. Zij leggen uit, waarom
Jezus de Weg is. Een van hen zegt: “Er was een gat in de weg naar de Here God
toe. En de Here Jezus heeft ervoor gezorgd dat er een brug gebouwd is.
Daardoor kunnen we weer bij God komen.” Prachtig gezegd!
Bent u en ben jij er bij? We rekenen natuurlijk op alle kinderen, maar we hopen
ook dat heel veel ouders, opa’s en oma’s, groten en kleinen er bij zullen zijn.
Datum: donderdagavond 2 april. Tijd: van 19-20 uur. Plaats: Goede
Herderkerk.

Inspectierapport
In de Nieuwsflits van december vertelden we u al over het inspectieonderzoek.
Daarvan is een rapport opgesteld. Dat rapport vindt u op de site van de
onderwijsinspectie:
www.onderwijsinspectie.nl/onderwijssectoren/primaironderwijs. In het rapport ziet u dat de inspectie onze school als ‘zwak’
beoordeelt, omdat de afgelopen drie jaren de score op de Citotoets niet
voldeed aan de normen. Bovendien vindt de inspectie dat de resultaten van de
leerlingen nog beter en diepgaander moeten worden geanalyseerd. Deze
analyse moet leiden tot meer concrete en realiseerbare doelen.
En hoewel er ook de nodige waardering wordt uitgesproken over de rust en
orde, over de methodes en de recente ontwikkelingen en schoolverbeteringen,
zijn we toch flink teleurgesteld over dit oordeel. De onderwijsvernieuwing,
waarmee we al bijna twee jaar bezig zijn, zetten we met dubbele energie en
grote motivatie voort. In het najaar krijgen we weer een nieuw bezoek en we
zullen er alles aan doen om dan de inspectie te overtuigen van de goede
kwaliteit van ons onderwijs.

Agenda
Do. 2 april 19 u. Paasfeest G-H-kerk
Vr. 3 apr. en ma. 6 apr. vrij
di. 7 – vr. 10 apr. groep 1-4 vrij
Do. 16 apr. Schoolfotograaf
Do. 16 apr. Verkeersexamen gr 7
Maand apr.: schoolvoetbaltoernooi
di.21- do 23 apr. Eindtoets gr. 8
vr. 24 apr. Koningsspelen
ma 27 apr. Vrij, Koningsdag
Vr. 1 mei continurooster gr. 5-8
4-15 mei: meivakantie

Welkom
Kris
van
Geresteijn,
Tiffany
Groeneberg, Bente de Jong, Stijn
Peelen, Jens Brunnekreef, Bente de
Haas en Levi van der Niet zijn er bij
gekomen in groep 0/1. Heel hartelijk
welkom en een fijne schooltijd
gewenst. Daarmee is groep 0/1 vol.
De komende kleuters komen erbij in
groep 1/2B.

Voetbal

Feest

In de maand april zijn de wedstrijden
van
het
schoolvoetbal.
De
deelnemende kinderen hebben een
speelschema meegekregen. Heel veel
succes en plezier met de wedstrijden!

Het was een bijzondere dag in Gurube, Zuid-Soedan, toen de school daar
geopend werd. We hebben door foto’s en film een goed beeld gekregen van
de blijdschap over de nieuwe school. Dat feest hebben we een week later ook
samen meegevierd op onze PWA. De foto die u hieronder ziet, is toen
gemaakt. Inmiddels zijn ook de bankjes voor de nieuwe school klaar. We gaan
vol goede moed door met de actie voor een complete school in Gurube. Het
eerste stuk van vier lokalen staat er nu, we voeren nu acties en halen elke
maandagmorgen zendingsgeld op voor het tweede deel van de school.

Met de Koningspelen op vrijdag 24
april willen we graag weer uw en
jullie hulp. We hebben zo’n 50
helpers nodig…. Maar dat gaat vast
net zo goed lukken als vorig jaar.
Reserveert u de datum?

Nodig

Groet
Tot zover deze Nieuwsflits. Tot de
volgende!
Team PWA
Prins Willem Alexanderschool
Valkhof 90
3772 EE Barneveld
Telefoon: 0342 415634
E-mail: info@pwabarneveld.nl
Website: www.pwabarneveld.nl

Info van het Centrum voor Jeugd en Gezin
Sinds 1 januari 2015 valt de jeugdhulp onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten. In Barneveld neemt het
Centrum Jeugd en Gezin (CJG) een belangrijke plek in bij de Jeugdhulp. Er zijn door de gemeente
gespreksvoerders Jeugd aangesteld. Zij werken vanuit het CJG. Zij denken mee bij vragen van ouders op het
gebied van opvoeding en opgroeien. Deze gespreksvoerders jeugd geven lichte opvoedondersteuning, kunnen
verwijzen naar bijvoorbeeld maatschappelijk werk of andere vormen van hulp waar geen beschikking voor nodig
is. Als er voor de gevraagde hulp wel een beschikking nodig is, voeren zij een keukentafelgesprek, maken samen
met u een ondersteuningsplan en geven de beschikking voor de gewenste hulp af. Ook met de huisartsen zijn
afspraken gemaakt over Jeugdhulp.
De samenwerking met onderwijs is daarbij heel belangrijk. Soms is er rondom een kind op school zorg die zich
ook thuis voor doet en omgekeerd. In zulke gevallen stemmen school en CJG met elkaar af. Wel geldt natuurlijk
dat de school vooral kijkt naar de onderwijsdoelen, en dat CJG zich richt op ondersteuning bij vragen die het kind
en de context van het gezin betreffen.
Ook met de huisartsen in Barneveld zijn er afspraken gemaakt over samenwerking met CJG. Zij kunnen bij lichte
problematiek, voor diagnostiek en voor inzet van jeugdhulp ook doorverwijzen naar CJG Barneveld.
Voor meer informatie: www.cjgbarneveld.nl .

Met vriendelijke groet,
Roderick J. Brandse
Sociaal Domein
Team Jeugd en Leerplicht
Gemeente Barneveld

