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VALKHOF
Groei en Werk
De Biddag voor gewas en arbeid zou je nu waarschijnlijk Biddag voor Groei en
Werk noemen. Maar als we volgende week woensdag deze biddag houden,
dan gaat het vooral om het eerste woord: Biddag; een dag, waarop je speciaal
bidt tot God of hij groei wil geven aan de mensen en de natuur en of je je
werk, waar dat dan ook is, goed kunt doen. Het centrale thema in de dienst
met de kinderen van groep drie t/m acht is: Bid en Werk. Het Bijbelverhaal wat
erbij hoort gaat over de knecht van Abraham (Genesis 24). Voordat deze aan
zijn moeilijke taak begint gaat hij eerst in gebed. Hij vraagt om Gods hulp en
leiding. Dat geldt ook voor ons: goed voorbereiden, je inzetten voor je taak, je
werk doen… maar eerst en vooral de leiding en hulp van God vragen.

Actie NLdoet
In een speciale actiebrief hebben we uw opgave gevraagd voor de
vrijwilligersactie NLdoet. Na het succes van vorig jaar, toen we met zo’n vijftig
ouders, leerkrachten en vrijwilligers uit de buurt de entrees en de gangen van
onze school hebben geschilderd, proberen we ook nu weer met een aantal van
u een paar klussen aan te pakken. We willen aan de slag met het plaatsen van
speeltoestellen en met het aanbrengen van raamfolie. Deze week hebben zich
al een aantal mensen opgegeven, maar het is nog een klein groepje. Wilt u iets
doen voor uw kind(eren), kom dan vrijdagmiddag of zaterdagmorgen een
poosje helpen. De catering ziet er welgevuld uit… En op de Ouderraad en de
teamleden kunnen we rekenen.
Geeft u zich nog even op met het strookje onderaan de brief die u kreeg of
een mailtje naar info@pwabarneveld.nl ?

Paasfeest
De steen is weg! De verrassing, de verbazing bij het lege graf laat zien dat het
bijna niet te geloven is:
Jezus is opgestaan!
De Paasfeestviering gaat over stenen.
Van harte nodigen we iedereen voor
de viering met de kinderen van
school uit. Het zal heel anders zijn
dan voorgaande jaren. Laat u verrassen.
Let op: de viering is níet op donderdag
maar op

woensdagavond 27 maart
om 19.00 uur
in de Goede Herderkerk

Vergadering
Werken aan een fijne school kunnen we alleen maar samen. Daarom is elke
groep begonnen met de klassenvergadering: eenmaal per maand praten de
kinderen met elkaar over hoe het gaat in de klas, op de gang en op het plein.
Het is fijn om te weten wat er goed gaat, het is ook goed om te weten wat we
gaan verbeteren. Zo blijven we met elkaar verantwoordelijk voor een goede
sfeer op school, respect voor elkaar en elkaars spullen.

Agenda
do 14 mrt vergadering MR
vr/za 15 en 16 mrt NLdoet
do 21 mrt JeugdEHBO-examen gr. 8
wo 27 mrt Paasfeest 19 u. GH kerk
do 28 mrt tweede rapport
vr. 29 mrt Goede Vrijdag
29 mrt t/m 2 april Paasvakantie
wo 3 apr Spreekmiddag
do 4 apr Spreekavond
do 11 april Ouderavond

Nieuw
In de vorige Nieuwsflits hebben we
de namen genoemd van de nieuwe
kinderen op onze PWA. Daar
ontbrak Joël de Haan. Hij zit al in
groep 0. Fijn dat je er bent, Joël!

Blinde darm
Joshua Folkers ging zaterdagmorgen met veel buikpijn naar het
ziekenhuis. Daar is hij direct
geopereerd aan z’n blinde darm,
die al geknapt was. Gelukkig gaat
het nu weer wat beter. We wensen
Joshua heel veel beterschap.

Ook NLdoet op PsZ
De Peuterspeelzaal heeft nog geen
witte
muren.
Dat
gaat
wel
gebeuren, óók op vrijdag 15 en
zaterdag 16 maart.

Foto
Voor de zomervakantie maken we
van alle groepen een keer een foto.
Dat gebeurt op wisselende dagen
en op een dag dat de klas compleet
is. Elk kind ontvangt een foto.
Prins Willem Alexanderschool
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Schoolreis en schoolkamp
De data van de schoolreizen zijn al bekend. Begin april ontvangt u van ons een
uitvoerige schoolreisbrief met bestemming, data, prijzen en tijden.
-groep 0, 1 en 2 gaan op 30 mei op schoolreis,
-groep 3 en 4 gaan op donderdag 20 juni,
-groep 5,6 en 7 gaan ook op donderdag 30 mei.
Het schoolkamp van groep 8 is al veel eerder. Direct na de meivakantie gaan zij
drie dagen naar Ameland. Dat is dan op maandag 13, dinsdag 14 en woensdag
15 mei. Ouders van groep acht hebben allen al het eerste deel van het
kampgeld betaald en een groot aantal ook al het tweede deel. Voor wie dat nog
niet gedaan heeft: wilt u het vóór 20 april over maken. Dankuwel.

Ouderbijdrage
Onlangs is de Ouderbijdrage van uw rekening afgeschreven. Dat was dit
schooljaar erg laat. De oorzaak is het nieuwe financiële systeem, waarnaar we
zijn over gegaan. Volgend jaar hopen we het weer voor de kerst af te schrijven.
Dan nog iets:
Er zijn nog heel veel gezinnen met een acceptgiro. Dat kost ons bergen werk en
veel extra kosten. Geld wat we liever aan de kinderen besteden. Daarom:
onderteken de brief die bij de acceptgiro in zit en machtig ons om automatisch
af te schrijven. Inleveren kan gewoon op school.

AANDACHT VOOR
BEGAAFDE KINDEREN
Begaafde kinderen hebben die aandacht net zo hard nodig als leerlingen met
leerproblemen! Soms hoor je de opmerking `slimme kinderen komen er wel`.
Dat blijkt in de praktijk niet altijd waar te zijn. Hoogbegaafde kinderen denken
op een hoger niveau en hebben daardoor vaak andere interesses dan hun
leeftijdsgenoten. Dit kan ervoor zorgen dat zij zich onbegrepen voelen.
We weten inmiddels dat hoogbegaafde kinderen tot bijzondere prestaties
kunnen komen, als zij op de scholen meer uitdagende leerstof krijgen
aangeboden.
Hoogbegaafde leerlingen leren onvoldoende van het `normale` lesaanbod,
omdat zij dit vanuit zichzelf vaak al kunnen. Dat is de reden waarom zij andere,
meer uitdagende, leerstof nodig hebben. Dat onderwijs willen wij hen binnen
alle scholen van De Drieslag aanbieden.
Het afgelopen jaar is er door een bovenschoolse commissiegroep gewerkt aan
het vormgeven van het onderwijs voor deze doelgroep. Naast het onderwijs in
de eigen groep is ook nagedacht over het opzetten van een bovenschoolse
Plusklas. Inmiddels zijn de voorbereidingen voor de Plusklas in volle gang.
Met ingang van het schooljaar 2013 – 2014 hopen wij te starten met onze
eerste Plusklas voor alle scholen van De Drieslag.

Groen is zwanger
Voor wie hoofdluis ontdekt en gaat
behandelen: als u Prioderm haalt
moet u de roze variant hebben. Er
is ook een groene, maar die is
bestemd voor wie zwanger is…

Nieuwsbrief
Thuis&School
E-nieuws
van
OUDERS & COO: op de hoogte
blijven
van
onderwijsen
opvoedweetjes? Geef u op voor
gratis wekelijks Thuis&School Enieuws van OUDERS & COO. Deze
staat vol nieuws, filmpjes, polls,
(OUDERS & COO)-voordeeltjes en
(win)acties. Interessant voor actieve
en betrokken ouders! Aanmelden
kan gratis.

Ouderavond
Op 11 april organiseert de MR een
Ouderavond. Verdere info volgt
nog. Noteert u de datum?

Humor
Melktandjes
Een flinke hagelbui trekt over
school. Vol ontzag staan de
kinderen voor het raam te kijken.
Zegt Luna tegen de juf; ‘het lijkt
wel of er allemaal melktandjes naar
beneden komen’ .

Eieren
Een van de kinderen is thuis bezig
aan z’n werkstuk. Hij vraagt z’n
moeder: ‘Mam, wat is eigenlijk
voortplanting?” Moeder legt het
tactisch uit: “Hoe poezen steeds
meer
worden,
mannetje
en
vrouwtje samen en dan jonge
poesjes…” Half uurtje later. “Hé
mam, daar kan ik niets over
vinden.” Mam vraagt: “Wat typ je
dan in?” Zegt hij: “Hoe poezen
eieren leggen’.

Geld?
Wat is een Plusklas?
Een Plusklas is een aparte klas waar acht tot twaalf hoogbegaafde leerlingen op
eigen niveau onderwijs krijgen voor één morgen in de week.
In deze Plusklas kunnen zij (leren) samenwerken met kinderen die op hetzelfde
denkniveau zitten. Hieraan hebben veel hoogbegaafde leerlingen behoefte.
De Plusklas is bedoeld voor hoogbegaafde kinderen van groep 5 t/m groep 8.
In principe blijven de leerlingen t/m groep 8 deelnemen aan de Plusklas. Voor
het aanmelden van leerlingen voor de Plusklas en verdere informatie hierover
verwijzen we naar de website van onze school WWW.PWABARNEVELD.NL Onder
het tabje ‘Over ons’ vindt u daar de Plusklas.
Namens het bestuur van De Drieslag,
de commissiegroep:
Dick Altena, Heidi van der Kruijff, Gijsje Kruissink en Netty Jonker

De kinderen spelen buiten. Een
aantal ruilt plaatjes. Een van de
meisjes heeft niets en vraagt juf:
“Kunt u niet wat plaatjes voor me
kopen? “ Juf zegt: ‘Daar heb ik
geen geld voor.” Zegt het meisje:
“Dan moet u werk zoeken, net als
mijn moeder.” Zegt juf: “Maar ik
ben toch juf? Dit ís mijn werk.”
Zegt het meisje verbaasd: “Krijgt u
hier dan géld voor? “

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

