Nr. 6 – januari 2016
Roepen

De Themazondag is al dichtbij: het is aanstaande zondag. In een aparte mail
stuurden we u al informatie over de dienst en de huidige week met als thema:
“God roept ook jou” Zo hebben we het ook verteld en besproken: God wil niets
liever dan dat Hij je Heer en Heiland mag zijn!

Filou
Vorige week zaterdag is Filou geboren. Zij is het dochtertje
van juf Anne Marie Hoekstra en haar man Lennart en het
zusje van Dana, Jens en Madee. We feliciteren hen van
harte met dit prachtige wonder. Heel veel dankbaarheid aan
onze hemelse Vader, die alles zo goed heeft gemaakt.
Temeer daar na zo’n lange periode van zorg nu alles goed
mag zijn. Een kaartje sturen? De Bron 13, 6741 VA Lunteren.

Gekomen en gegaan
Voor de kerstvakantie hebben een aantal kinderen afscheid genomen van onze
school omdat ze overstappen naar een andere. Moara en Aurelio Sedney, Jesse
en Levi van Gils, Jedidja Vogelzang en Jaydan van ’t Land wensen we alle goeds
op hun nieuwe school.
Er kwamen ook nieuwe kinderen bij. We heten heel hartelijk welkom: Lize
Budding, Timon Slootweg en Ryan Wah in groep 1, Hehnumoe Hee in groep vijf
en Dee Htoo Wah in groep zes. We hopen dat jullie gauw je plekje in de groep
hebben gevonden, zeker als je kwam verhuizen uit Nijkerk en Gouda.

Muziek
De tweede sessie ‘Kennismaken met instrumenten’ is inmiddels begonnen in
groep vijf. Het is heel bijzonder om te zien hoe snel de jongens en meisjes de
basisvaardigheden van viool, klarinet en keyboard onder de knie krijgen. In de
andere groepen gaan de algemene muzieklessen en de Zinges-lessen elke
week door. Van die laatste krijgen de ouders van de groepen zes-zeven-acht
binnenkort bericht over een slotpresentatie.
Op vrijdagmorgen 17 februari gaan we met de kleuters van de groepen 1 en2
naar het Schaffelaartheater. Een deel van Het Gelders Orkest laat de kinderen
daar kennismaken met Mozart. Wilt u als ouder mee? Er is plaats!

Agenda

Zo 29 jan. Themadienst 11 uur
Do 2 feb. Open middag 13-15 uur
Wo 15 feb. Kinderen vrij
Vrij 17 feb. Kleuterconcert
Vrij 17 feb. Peutertheater
Do 23 feb. Rapport 2
Vrij 24 feb. Continurooster gr 5-8
27 feb. – 3 mrt. Voorjaarsvakantie
Di 7 mrt. Spreekavond
Wo 8 mrt. Spreekmiddag
Wo 8 mrt. Biddag

Vrij
Op woensdag 15 februari heeft het
team een studiedag. Die dag
hebben de kinderen vrij. We maken
samen plannen na analyse van de
resultaten
van
de
kinderen.
Onderwerp
is
ook
Ouderbetrokkenheid; die willen we graag
vergroten. Daar hoort u zeker meer
over.

Nieuwbouw
Op de druk bezochte ouderavond
lieten we u een filmpje zien van de
nieuwe school; een 3d-impressie.
Deze staat nu ook op de site,
inclusief een mooie impressie van
de
aula.
U
vindt
het
op
www.pwabarneveld.nl

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

We ontvangen graag iedereen die zich oriënteert op de school voor hun kind,
ouders die komend jaar hun kleuter willen aanmelden en ouders die al hebben
aangemeld en op deze middag met hun kleuter willen binnen kijken.
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