Nr. 8 – april 2016
Koningsspelen
Vrijdagmorgen 22 april organiseren we de Koningsspelen. We hopen dat veel
kinderen dan weer in oranje op school komen. We verzamelen eerst om half
negen bij de vlaggenmast voor het zingen van het Wilhelmus. Dan gaan we naar
binnen waar het Koningsontbijt klaar staat. Denkt u er aan?: BBBmee! (Bordbeker-bestek). Om half tien volgen we de opening van de Koningspelen en doen
we mee aan de Hupsakee. Daarna gaan we naar buiten voor de spelcircuits.
Rond half twaalf hopen we klaar te zijn.
Het is fantastisch dat er zoveel ouders, opa’s en oma’s en anderen helpen.
Alvast heel hartelijk dank. Wilt u komen kijken? Dat waarderen we enorm!

Meivakantie
In de meivakantie vieren we vier en vijf mei. We staan stil bij de dood van
zovelen die stierven voor de vrijheid en we vieren de bevrijding de dag erna. Op
dezelfde dag vieren we ook Hemelvaart: de dag waarop we eraan denken dat
onze Heer en Heiland terug ging naar de hemel. Tenslotte is het die zondag
daarop ook nog Moederdag; een speciale dag om moeders in het zonnetje te
zetten. We wensen iedereen twee fijne weken.

Sloop
Het gaat nu werkelijk gauw gebeuren: het begin van de sloop van de oude
schoolgebouwen aan de Van Schothorsstraat. Donderdag 21 april is het zover.
Dat is tegelijk ook het begin van de eerste fase van een heel proces van sloop en
nieuwbouw. Bouwbedrijf A. Huurdeman uit Amersfoort is de bouwer. Bij de start
van de nieuwbouw informeren we u graag opnieuw over de vorm en inhoud van
de nieuwe school.

Aula
Binnen in de nieuwe school komt een mooie lichte aula. Hierin zit een grote
theatertrap waarop zo’n drie klassen kunnen zitten. Deze ruimte kan weer
gekoppeld worden aan het speellokaal, waardoor een mooie ruime hal ontstaat.
Hieronder ziet u een impressie van de binnenkant van het nieuwe gebouw.

Agenda
Di 19- do 21 apr. Eindtoets groep 8
Vr 22 apr. Koningsspelen (BBBmee!)
Vr 22 apr. ’s Middags vrij
25 apr.-6 mei Meivakantie
27 apr Koning Willem Alexander jarig
Do 5 mei Hemelvaart
Do 12 mei 18.30 u. Pinkster-singin
Zo 15 en ma 16 mei Pinksteren
Di 17 mei vrij
Ma 23 mei vergadering MR
Do 26 mei Juffenfeest 1-2-3

Eindtoets
Deze weken maken de jongens en
meisjes van groep acht de Eindtoets.
Veel succes daarbij!

Half zeven
De Pinkster-Singin op 12 mei begint
eerder dan in uw kalender staat.
De aanvang is HALF ZEVEN.

Dag vrij
De dag na Pinksteren, dinsdag 17
mei, hebben de kinderen vrij. De
meesters en juffen moeten naar
school. Zij hebben de hele dag
cursus en vergadering.

Verlof
Juf Bernette van groep 2 gaat deze
week met zwangerschapsverlof. Ze
wordt vervangen door juf Lian
Geluk. We wensen beide een goede
tijd toe en we wachten met
Bernette en haar gezin op het
wonder van de geboorte.

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

