Nr. 8 - juni 2014
Vuur en Vlam
Dat is het thema van de viering van het Pinksterfeest van de PWA.
Donderdagavond 5 juni nodigen we iedereen hartelijk uit dit feest met ons
te vieren op het gazon voor de school. Zo mogen we vieren dat God zijn
Geest over alle mensen uitstort. En vanuit die Geest mogen en willen we
getuigen van Gods Liefde en van Jezus’ verlossingswerk.
Elk zuchtje van Gods Geest
Wordt een storm
Als jij het gebruikt
Zoals God het heeft bedoeld

Jet geboren
‘Ik heb je bij je naam geroepen,
Je bent van Mij’, heeft God gezegd.
‘Ik wil voor jou als Vader zorgen,
Ik heb Mijn hand op jou gelegd.’
Met dit liedje laten juf Bernette en
haar man Dick weten dat op 11 mei Jet
is geboren, zusje van Lieke, Lotte en
Mart.
We feliciteren hen van harte en
we hopen dat Jet tot eer van God en
tot vreugde van de juf en haar gezin
mag opgroeien!

Verdriet
Op vrijdag 16 mei overleed Jaap de Ruijter, de man van juf Ellen van groep
zes. Samen hebben we de indrukwekkende rouwdienst meegemaakt, waarin
de nadruk lag op de dankbaarheid voor zijn leven. Afgelopen maandag was
de juf weer in haar klas. Compliment voor de kinderen van groep zes, die
zeer betrokken waren en met respect en aandacht de juf lieten vertellen en
hele goede vragen stelden.
Vanaf komende week is de juf er weer steeds vaker.

Geslaagd
In de afgelopen weken heeft groep zeven verkeersexamen gedaan,
schriftelijk en praktisch. Alle jongens en meisjes zijn geslaagd. Hartelijke
gefeliciteerd met jullie verkeersdiploma.
Ook groep acht had examen: zij hadden hard geleerd en flink geoefend
voor hun EHBO-examen. Alle jongens en meisjes mochten hun diploma
Jeugd-EHBO in ontvangst nemen. Van harte gefeliciteerd met dit mooie
resultaat!

Agenda
Do 5 juni 19.00 uur Pinkster-singin
8 en 9 juni 1e en 2e Pinksterdag
10-13 juni gr 0-4 vrij, gr. 5-8 school
10 juni Luizencontrole gr. 5-8
16 juni Schoolreis gr. 1/2 A en B
19 juni Schoolreis gr. 3-7
20 juni Schoolreis gr. 0
23 juni Luizencontrole gr. 1-4
1 juli Schoolfotograaf
3 juli Juffendag gr. 0-1-2
4 juli Nieuwe Nieuwsflits
9 juli Bedankmorgen
16 juli 40-jarig jubileum Gert Polhout
17 juli meester Bert trouwt
18 juli Zomervakantie begint

Schoolreis
De komende weken gaan de kinderen
op schoolreis. U hebt alle informatie,
wat er bij de schoolreis zit, tijden van
vertrek en aankomst, wel/geen
zakgeld op de oranje Schoolreisbrief
meegedeeld gekregen.

Foto
Als op dinsdag 1 juli de schoolfotograaf komt, worden er foto’s
gemaakt van individuele kinderen,
van elke groep en van broertjes/
zusjes. Daarmee zijn we de hele dag
bezig. Trekt u de kinderen fleurige
kleding aan?

Juffendag
De juffendag op 3 juli in gr. 0-1-2 is
een hele dag bijzondere activiteiten
voor de kleuters. Let u erop dat de
kleuters die dag om 2 uur vrij zijn?
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Nodig
Een dringende oproep voor overblijfmoeders! We hebben u nodig om het
overblijven goed door te kunnen laten gaan. Tot de zomervakantie op
oproepbasis maar met de mogelijkheid na de zomer op een vaste dag. Er zijn
een drietal ouders die gaan stoppen en die open plaatsen willen we graag
weer ingevuld hebben.
Moeders/vaders kunnen zich bij Anja Schol melden via overblijfpwa@live.nl
Het is mogelijk eerst eens mee te kijken om te zien of het iets is voor U. Dat
maakt de drempel ook iets lager waarschijnlijk.
Alvast bedankt namens Anja.

Melden
We willen alle ouders die helpen op
school, of dat nou twee keer of
twintig keer is, graag bedanken
voor hun inzet. Reserveert u alvast
woensdag 9 juli om 11 uur.
Om te weten hoeveel taarten we
moeten klaar zetten is het fijn dat
u
uw
komst
meldt
op
holletjes@hetnet.nl

Kinderen
In groep 0 zijn er weer nieuwe
kinderen bij gekomen: Jaïrus Pronk,
Beau Besselsen, Luuk van Essen,
Loes den Toom en Maikel Wernsen.
We hopen dat jullie met plezier
naar de PWA gaan.
Uit groep zes is Anne-Ruth
Trouwborst vertrokken. We wensen
haar alle goeds op de Willem van
Oranjeschool.
Als de overblijvers vanwege de regen niet naar
buiten kunnen, is binnen spelen ook leuk.

Uit de MR
En dat is letterlijk. Afgelopen dinsdag heeft de MR haar vergadering gehad en
in die vergadering afscheid genomen van Delia de Bliek. Zij is regulier
aftredend en gaat uit de MR.
Een flink aantal jaren heeft Delia deel uit gemaakt van de MR, daar haar tijd,
energie en aandacht aan gegeven. De betrokkenheid was heel groot en dat
hebt u gemerkt in vragen, enquêtes en telefoontjes.
Delia, we danken je heel hartelijk voor al je inzet, voor je zorg en aandacht
voor de school en vooral voor de kinderen, zodat zij het goed zouden hebben.

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

