Nr. 8 - 13 april 2012
Als jij daar was geweest
Dat was het thema van de PaasSingin. En deze week mochten we beginnen met
de Paasdagen. Zo ging het Evangelie voor ons leven en mochten we de grootste
gebeurtenis uit de geschiedenis, de opstanding van de Here Jezus vieren.
Ja, inderdaad, we waren er graag bij geweest! Maar het lied gaat verder en vraagt
om een antwoord. Als jij daar was geweest bij Jezus in de zaal, en toen Hij zei,
denk zo aan mij, wanneer ik ben gegaan. Wat had jij dan gedaan??

NL Doet
Met ontzettend veel plezier hebben
we samen met u gewerkt aan de lichte
muren in de gang. Ruim vijftig
mensen kwamen helpen met
afplakken, schilderen, opruimen, soep
maken, koffie, cake, gebak, pikhaantjes…
Kortom: u was super!
En met z’n allen hebben we er een heerlijk
lichte school aan over gehouden! Als u nog
even wilt nagenieten of wilt weten hoe het
was: kijk eens op de site, want
daarop staan een heleboel foto’s van
hardwerkende mensen.

Blij
Dat waren de jongelui van groep
acht. Nog best wel spannend en
niet helemaal vlekkeloos was het
examen Jeugd-EHBO-A. Maar als
je dan na afloop je diploma krijgt,
de examencommissie lovend is over
het praktisch gedeelte en er
getrakteerd wordt op gebak, ja dan
is het de moeite waard geweest!
Bedankt aan allen die hielpen,
want zonder ouders kunnen deze
lessen niet gegeven worden.

Brugtoppers
Via een ouder kregen we info aangereikt over Brugtoppers; een training voor
maximaal twaalf kinderen. Daarin leren kinderen uit groep acht hoe ze alles
op de nieuwe school goed kunnen aanpakken, hoe je communiceert, hoe je
omgaat met de groep en hoe je vriendelijk en beslist nee kunt zeggen.
Wilt u meer weten?
Bel Alma Krivdic op 06-46757781 of zie de website www.Pubersenzo.nl

VALKHOF
Agenda
di . 17 april: Schoolreis gr. 1 en 2
do. 19 april: Verkeersexamen gr. 7
do 19 april Klasselunch gr. 7/8 en 8
di. 24 april: Spreekavond op verzoek
25-26-27 april gr. 1-4 vrij
30 apr.-4 mei: Meivakantie

Schoolreis
Op dinsdag is de eerste: de kleuters
gaan op stap. Daarna volgen de
anderen in de komende weken. Alle
info
leest
u
op
de
oranje
schoolreisbrief.
Hebt u al wel betaald?

Spreekavond
Wilt u nog een keer de juf of meester
spreken: laat het dan weten. Alleen
op uw verzoek is er de spreekavond
op 24 april.

Verkeersexamen
We wensen groep zeven heel veel
succes op 19 april, want dan maken
ze het landelijk examen. Een paar
weken later volgt de praktische proef:
laten zien dat je goed fietsen kan.

Ouderbijdrage
Hebt ú de ouderbijdrage al betaald???
We missen nog van vele ouders de
overschrijving. Wilt u er a.u.b. even
goed naar kijken? Herinneringen
schrijven kost weer geld, wat jammer
is.

Groet
Tot zover deze Nieuwsflits.
Tot de volgende.
Prins Willem Alexanderschool
Locatie Valkhof
Valkhof 90

Verderop…
vind u nog nieuws over overblijven mét een oproep, een vacature bij de
Drieslag en een mededeling van de Gemeente Barneveld én
groep 8 heeft een Klasselunch.

3772 EE Barneveld
Telefoon: 0342 415634
E-mail: info@pwabarneveld.nl
Website: www.pwabarneveld.nl

Overblijven

Klasselunch
Groep acht heeft op donderdag 19 april de
nationale Klasselunch. Dat betekent dat ze
allemaal op school blijven eten en een
lekkere lunch krijgen.
Groep 7b, die bij 8b in zit, heeft geluk, ook
zij mogen meesmullen!
Dat is nog eens lekker overblijven…

Bericht van het overblijfteam.
In verband met de toegenomen drukte, zijn wij genoodzaakt de regels voor kinderen die incidenteel overblijven strikter te
gaan hanteren. Dit houdt in dat kinderen die af en toe komen overblijven voor kwart over 8 via de mail moeten zijn
aangemeld. Voor kinderen die incidenteel maar wel met regelmaat komen overblijven dient een strippenkaart a 14 euro te
worden aangeschaft. Aanmelden kan via overblijfpwa@live.nl
Vanwege de toegenomen drukte zijn wij dringend op zoek naar ouders die op de invallijst (vooral dinsdag en donderdag)
willen. Wilt u meer weten of een keertje meekijken of het iets voor u is? Dat kan, mail naar bovenstaand adres en ik neem
contact met u op.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!
Delia de Bliek

Vacature
Stichting Hervormde Scholen De Drieslag zoekt een
notulist m/v (4 uur)
voor de verslaglegging van haar bestuursvergaderingen.
Het stichtingsbestuur is verantwoordelijk voor het bovenschools besturen van 7 scholen in Barneveld, Hoevelaken
en Zwartebroek. Het bestuur bestaat uit 7 personen en vergadert één keer per maand op maandagavond van 19.30
– 22.30 uur in gebouw Rehoboth, Gasthuisstraat 5 in Barneveld of op één van haar scholen.
Van de vergaderingen maakt u de notulen, bestaande uit het verslag van de vergadering, actiepunten en een
besluitenlijst.
Functie-eisen:
•
goede beheersing van de Nederlandse taal
•
accuraat
•
affiniteit met het primair onderwijs (is gewenst)
Vergoeding: in overleg
Meer informatie:
Voor meer informatie, dan kunt u contact opnemen met de algemeen directeur, de heer A. van den Berkt, tel. 0342478243. Website: www.dedrieslag.nl Reageren: Uw reactie kunt u vóór 17 april richten aan de secretaris van het
bestuur: de heer L.M. Zwaan, Smalle Streek 11, 3871 BW Hoevelaken of per mail: secretaris@dedrieslag.nl

ID aanvragen
De gemeente Barneveld brengt graag het volgende onder de aandacht van alle ouders/verzorgers van
school:
Kinderen hebben deze zomervakantie een eigen reisdocument (paspoort of identiteitskaart) nodig
om naar het buitenland te kunnen reizen. De bijschrijving van kinderen in het paspoort van de
ouders is vanaf 26 juni 2012 niet meer geldig. Willen ouders deze zomervakantie op vakantie met
hun kinderen naar het buitenland, dan adviseren Rijk en gemeenten ouders het identiteitsbewijs
voor hun kinderen voor 1 mei 2012 aan te vragen.

