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VALKHOF
Kwaliteit
In deze week van de Cito-toets gaat de discussie in onderwijsland, en
daarbuiten, weer uitgebreid over zin en onzin van zo’n toets. En zeker nu de
boekjes al te koop staan zijn de commentaren niet van de lucht.
Op de informatieavond voor ouders van
groep acht, en daarna aan de jongens
en meisjes zelf, hebben we uitgebreid
uitgelegd dat de toets mag bevestigen
wat we allang weten. Daarbij telt de
mening van het kind zwaar, de mening
van de ouders en de mening van de
school. Als school hebben we al acht
jaar resultaten verzameld, dus kan
daaruit een afgewogen advies komen.
Maar naast al dat getoets heeft een
kind nog zoveel talenten meer; zoveel
kwaliteiten die ouders zien, die meesters
en juffen zien en die Cito niet toetst.
Gelukkig maar. Vandaar dat we
vinden dat drie dagen toetsen leuk en
interessant is en een toegevoegde waarde heeft, maar meer ook niet.
Dat past ook beter bij onze school, waarin we alle talenten, die God aan
kinderen gegeven heeft, tot ontplooiing willen laten komen. En dat is veel en
veel meer dan Cito toetst…

Fijne school
In een school waar 260 kinderen en zo’n 15 volwassenen zich dagelijks
bewegen is het fijn om goed af te spreken hoe je er samen een fijne school
van maakt. In de afgelopen weken zijn we daarmee volop aan de slag gegaan
en dat onderwerp houdt ook onze aandacht.
Het belangrijkste is RESPECT. Dat schrijven we met hoofdletters, omdat het de
lading goed dekt: respect voor elkaar en elkaars spullen, respect voor de
school en de spullen van school, respect voor de meester en de juf.
Concreet:
0 de meester of juf is op tijd (voor de eerste bel) bij de klas en ontvangt
de kinderen
0 de kinderen komen rustig binnen en hangen de jas aan de kapstok
0 de zij-ingang gaat op slot en de hoofdingang en kleuteringang blijven
open
0 kinderen zijn beleefd voor elkaar en de leerkracht.
Om samen een Fijne School te hebben en te
houden willen we duidelijk zijn en aanwezig
zijn.
Het is al goed te merken. Het is een stuk
rustiger in de gang, de kapstokken zijn netjes
en iedereen is op tijd.
Fijn dat zo iedereen z’n best doet!

Agenda
18-22 feb. Voorjaarsvakantie
25 feb. Luizencontrole
25 feb Start groep 0
7 mrt Volgende Nieuwsflits

Projectweek verzet
Op de kalender staat de Projectweek
in de eerste week van maart. Deze
gaat niet door. We hebben de
projectweek, i.v.m. de kroning van
Prins Willem Alexander en Prinses
Maxima, naar de laatste week van
april verschoven. Noteert u alvast?
22-26
april
Projectweek
en
donderdag 25 april Projectavond

Goede vrijdag vrij
In de kalender staat Goede Vrijdag
niet als vrije dag aangegeven. Dat is
natuurlijk wel zo. Vrijdag 29 maart is
een vrije dag.

Pepernoten.
De pepernoten, die voor en met
Sinterklaas worden uitgedeeld en
gestrooid,
worden
gekocht
bij
hulporganisatie ZOA. Zij melden dat
er 81173 zakken zijn verkocht en
elke zak zorgt voor een euro aan
hulp.

Niet aan de telefoon
Wanneer u ons op maandagmorgen
tussen acht en kwart over acht belt,
nemen we niet op. We zijn dan bezig
met de weekopening.
Op vrijdag om twaalf uur hetzelfde:
we hebben dan als team de
weeksluiting.
Prins Willem Alexanderschool
Locatie Valkhof
Valkhof 90
3772 EE Barneveld
Telefoon: 0342 415634
E-mail: info@pwabarneveld.nl
Website: www.pwabarneveld.nl

Nieuwe kinderen
In de laatste Nieuwsbrieven stonden geen namen van kinderen die op onze
school erbij gekomen zijn. Daarom hebben we nu een heel lijstje.
In groep 1 kwam Devin Muskita erbij. Ook Julia van de Beek, Suus van Es, Dave
Keurhorst en Emy van Veldhuizen zitten al een poosje in een kleutergroep. Zij
gaan straks samen met Tobias Groenenberg, Ruben Gerritsen, Anthonie van
der Toorn, Amy Marijnissen, Marielle Marijnissen, Yukio Peters en Roderik
Evers in groep 0, die na de voorjaarsvakantie gaat starten. Verder is Dyami
Peters bij ons gekomen, hij zit in groep drie.
We hopen dat alle kinderen snel hun plekje zullen vinden en een fijne tijd op
de PWA hebben.

Willem Alexander: projectweek!
Al de dag, nadat koningin Beatrix haar afstand van de troon aankondigde,
kwamen de vragen: wat doet de Prins Willem Alexanderschool daarmee? En:
verandert nu ook jullie naam?
Nou, die naamsverandering doen we voorlopig maar niet, maar we gaan wel
wat doen met de kroning van de koning.
We waren volop bezig met de invulling van de projectweek en juffen en
meesters hadden al het een en ander voorbereid. Dat hebben we gelijk
stopgezet. Wanneer zich zo’n eenmalige en unieke activiteit aandient dan
willen we daar graag op insteken. We hebben besloten de Projectweek te gaan
houden in de week vóór de kroning, van 22 t/m 26 april dus. Op 25 april
hebben we dan de projectavond.
De Barneveldse Krant opende op dinsdag 29 januari met een mooie foto van
onze vrolijke groep 3/4 op de voorpagina:

NL-Doet
Vorig jaar hebben we met zo’n
vijftig ouders en leerkrachten
tijdens de actie NL-Doet de gangen
van onze school geschilderd. Dit
jaar hebben we weer ingeschreven.
Daarom:

15 en 16 maart
Op vrijdag 15 en zaterdag 16
maart doen we een beroep op u.
We hopen dat u een uur of enkele
uurtjes wilt komen helpen. We
willen weer klussen in school en dit
keer ook buiten. Als het allemaal
lukt gaan we er een paar
speeltoestellen bij plaatsen. Daar
hebben we nogal wat mankracht
voor nodig! In een speciale
Nieuwsbrief
leest
u
meer.
Reserveert u vast 15 en/of 16
maart?
Ook het Kindcentrum doet mee.
Daar wordt geschilderd.

Blad mee
Gisteren hebben alle kinderen het
blad Ouders&Coo meegekregen. U
krijgt het (nog steeds). Er staat dit
keer een artikel in over de viering
van
Pinksterfeest.
Ook
de
bladzijden over ‘Boos zijn’ en ‘Je
best doen’ zijn zeer de moeite
waard! l Lees ook het E-nieuws via
www.thuisenschool.nl.

Schip
In de gymzaal hebben we een
ruime aanvulling gekregen op de
materialen in de gymkast. Ballen,
kegels,
lintjes,
lekker
veel
materiaal. En sowieso is de gymles
leuk, wanneer er een schip hangt
om in te zwaaien. Groep 6/7 geniet
er geweldig van!

Onderstaande oproep is voor iedereen in de omgeving van de PWA

Doet u mee aan Gemeente Barneveld: Schoon!
op 9 maart?
Op zaterdag 9 maart vindt weer de landelijke opschoondag plaats. Werken
aan een schone leefomgeving, zonder zwerfafval. Ook de gemeente
Barneveld doet weer mee en wijkplatform Zuid II heeft zich alweer
aangemeld om het zwerfafval in de buurt op te ruimen!
Wilt u ook een handje meehelpen op zaterdag 9 maart? Gewoon het
zwerfafval opruimen in uw buurt, samen met uw buurt! Het is heel
eenvoudig, u meldt zich bij onderstaand e-mailadres aan en u bent van
harte welkom op zaterdag 9 maart a.s. om 10.00 uur bij verzamelpunt
Neerijnen 63. Na afloop is er koffie/thee met taart voor de volwassenen en
voor de kinderen is er een pakje drinken met iets lekkers.
Wijkplatform Barneveld Zuid II
jvannifterik@kliksafe.nl, verzamelpunt is Neerijnen 63, start is 10.00 uur.
Doe mee, als iedereen een beetje meehelpt dan zijn we weer snel
zwerfafval vrij!

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

