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Levend Water meenemen
De liedjes van de musical komen regelmatig met flarden door school. Je merkt
dat groep acht, naast het gewone schoolwerk, ook daar volop mee bezig is. Het
is ook het teken dat het einde van het schooljaar nadert.
Voor veel kinderen (en meesters en juffen) is het fijn om de vakantie in zicht te
hebben. Voor veel kinderen ook best wel spannend, want ze gaan naar een
andere school.
De jongens en meisjes van groep acht gaan met de grootste groep weg. Een
periode wordt afgesloten. De basisschool ligt straks achter je en je gaat verder
naar het Voortgezet Onderwijs. We hopen dat je daar naartoe ook het Levend
Brood en het Levend Water meeneemt: het Woord van de trouwe God en Hemels
Vader, waarvan je op de PWA veel gehoord, gelezen en geleerd hebt. Ga met
Hem en blijf met dat voedsel voor je eeuwige leven blijvend bezig.
We zeggen Dag! tegen Hanneke Trouwborst, Mirjam Schuring, Bram Lagerwerf,
Koen Huisman, Hannah van de Heg, Emma van Doorn, Paul Cysouw, Manon van
Beijnum. Direan Bakker, Pascal Beukman, Robert Blaauwendraad, Aniek de Bliek,
Thirza van der Boon, Manon Bosch, Jeffrey Dasselaar, Claude Davelaar, Marco
Deij, Tom van Donkersgoed, Nick Donkersteeg, Nelleke van de Glind, Marilene
de Goeijen, Joas Groeneveld, Marissa Groeneveld, Joram Hol, Thomas Houtveen,
Lennart van de Kleut, Laura Koot, Niels Koudijs, Myrthe Lagerweij, Sharona
Lagerweij, Heidi van Meerveld, Marita Methorst, Aquelgio Muskita, Davy Ribbers,
Willemijn van der Toorn, Joël Tromp en Sandra Velthuizen.
Ook uit andere groepen gaan kinderen naar een andere school. We nemen
afscheid van Rafaël en Luisa Mauritz, Sacha en Mariëlle en Amy Marijnissen, Seth
Sohilait, David Boone, Nathanaël Veerman, Carlijn Vos, Marleen Trouwborst,
Giovanni van de Berg en Julian Schut. We wensen jullie het allerbeste!

Jubileum
Op onze school loopt een bijzonder persoon rond.
Het is conciërge Gert Polhout. En al veertig jaar zorgt
hij voor schoonmaak en onderhoud van de PWA.
En hoewel hij in dienst is bij de gemeente Barneveld
is hij zeer verweven met kinderen en leerkrachten
van onze school. Zijn vrolijkheid en betrokkenheid,
zijn grappen en streken brengen een bijzondere toon
in de school. Volgende week woensdag 16 juli
viert hij zijn veertig jarig jubileum en is hij ook
veertig jaar conciërge van ons schoolgebouw.
Daarmee feliciteren we hem van harte en we zijn hem
zeer dankbaar voor zijn goede zorgen en grote betrokkenheid. De gemeente
Barneveld biedt hem een receptie aan, die om drie uur ’s middags begint.

Trouwen
Meester Bert heeft zijn Lyanne op een romantische manier ten huwelijk
gevraagd. En donderdag 17 juli gaat het allemaal gebeuren: de meester van de
PWA trouwt met de juf van de Prinses Beatrixschool. Groep zes mag er bij zijn.
Ze hebben zich goed voorbereid op het feest.
Van harte wensen we Bert en Lyanne een fantastische dag en Gods zegen in
hun hele huwelijksleven.

Agenda
Ma 14 juli: Musicalvoorstelling
Di 15 juli Afscheidsavond groep 8
Wo 16 juli 40-jarig jubileum van
conciërge Gert Polhout
Do 17 juli Trouwdag meester Bert
Vr 18 juli eerste vakantiedag
Ma 1 sept. Start nieuw schooljaar
Ma 1 sept Luizencontrole
Do 4 sept. Startavond
Vr 12 sept. Groep 8 naar Den Haag

Musical
Op maandavond geeft groep acht een
uitvoering van hun Musical ‘De
Verborgen Vallei”. Daarvoor zijn hun
vrienden en familie uitgenodigd.

Afscheidsavond
De afscheidsavond van dinsdagavond
is bestemd voor de jongens en
meisjes van groep acht en hun ouders.
We hopen op een prachtige en
bijzondere avond.

Tas mee
De laatste schooldagen wordt er veel
meegegeven. Helpt u eraan te denken
dat de kinderen woensdag en
donderdag een royale tas bij zich
hebben?

Schoolfoto’s
U hebt, via uw kind een formulier met
inloggegevens van schoolfotograaf
Foto Koch ontvangen. Daarmee kunt u
via de site van Foto Koch schoolfoto’s
bestellen. Alleen komende week is de
groepsfoto gratis

Prins Willem Alexanderschool
Valkhof 90
3772 EE Barneveld
Telefoon: 0342 415634
E-mail: info@pwabarneveld.nl
Website: www.pwabarneveld.nl

Afscheid nemen
Aan het einde van dit schooljaar nemen we van een meester en vier juffen
afscheid:
-van meester Elbert Hendriksen. Hij was vanaf januari de
vervanger in groep 7/8. Dankjewel Elbert voor je inzet en
betrokkenheid. Je stapte in een combigroep van 7/8 en
dat gaat niet vanzelf. Je was er steeds en deed overal aan
mee; zo was je ook teamlid. Het ga je heel goed als je
volgend jaar weer je eigen groep gaat krijgen op de
Prinses Beatrixschool.
-van juf Jeanette Bouwman. Je kwam om even in te vallen
en je bleef een half jaar. Fijn dat je zoveel hebt opgepakt
en dankjewel voor je rust en je hartelijkheid. We zijn blij
met je dat je na de vakantie een baan hebt in Putten.
Het ga je daar goed!
-van juf Heleen van de Kleut. Zij was vervanger in groep 5.
Dankjewel, Heleen dat je gelijk weer wilde inspringen
toen we je nodig hadden. We hopen dat we je in het
komend jaar niet nodig hebben en we willen je van harte
succes wensen met alle creatieve dingen die je doet.
-van juf Gerda Stronkhorst. Bij de start van dit schooljaar
bleek al gauw dat je pas op de plaats moest
maken vanwege de werkdruk op je vorige school.
Gelukkig kon je weer starten toen de jongste kleuters
kwamen en zo ben jij de instroomgroep elke morgen
gaan doen. Dankjewel voor alles wat je deed, je aandacht
en je zorg. Het ga je goed als je na de vakantie verder
gaat op de Prinses Amaliaschool.
-van juf Riande Hazeleger. Je kwam als LIO-stagiaire en
je bent een steengoeie juf geworden! We nemen met
weemoed afscheid na drie geweldige jaren. Je deed veel
meer dan een invaljuf moet doen en zo ben je volop een
teamlid geweest met hart voor kinderen en collega’s.
Ze boffen maar op de Koningin Julianaschool, dat jij daar
komend jaar komt. Het allerbeste van ons allemaal!

Overblijven.
Nadat Delia de Bliek was gestopt heeft Anja Schol onlangs de organisatie van
het overblijven overgenomen. Vanwege verplichtingen in haar werk gaat ook
Anja nu al weer stoppen. Dankjewel voor je vele uren op school en de korte
periode waarop je alles geregeld hebt.

Nieuw
De organisatie van het overblijven ondergaat een kleine verandering; Gerda
Kruitbosch gaat dit nu voor haar rekening nemen. Het mailadres wordt
overblijf@pwabarneveld.nl
-Verder:
-als uw abonnement volgend jaar hetzelfde blijft, geef dat door op de mail
-als uw abonnement verandert: geef dat door op de mail

Dank
Juf Ellen schrijft: “Wij danken iedereen voor de overweldigende hoeveelheid
belangstelling, mooie woorden, prachtige bloemen, fijne brieven en kaarten die we
mochten ontvangen na het overlijden van mijn hele lieve man, meelevende humorvolle
vader en trotse opa Jaap de Ruijter. Met trots zoals Jaap was kijken wij als gezin terug
op een overweldigende en mooie afscheidsdienst. Het was Jaap zoals hij was. Het
was jaap met zijn koren, zijn muziek en zijn stem. Dankbaar zijn we voor deze
herinnering aan hem. Het verdriet en gemis is voor ons nog niet te omschrijven. De
leegte is nog meer ongeloof dan werkelijkheid. Leegte die wij voelen maar ook leegte
die Jaap achterlaat voor velen.”
En boven deze tekst staat: ‘Veilig in Jezus’ armen”

Rapport
Dinsdagmorgen
krijgen
de
kinderen hun rapport mee. Voor
groep 0 is dat de eerste keer.
Wanneer u daarop wilt reageren
kan dat donderdagmiddag na
schooltijd nog. Er zijn dus geen
tien-minuten-gesprekken.

Foto’s weg
Met ingang van het nieuwe
schooljaar wordt de website weer
opgeschoond. We verwijderen dan
tekst en foto’s van dit jaar en
voegen zo in de loop van het jaar
weer nieuwe toe.

Compleet
Voor de Ouderraad mooi nieuws:
de raad is weer compleet met de
herverkiezing van Nanda Bosch en
de
komst
van
Carla
van
Kolfschouten.
Fijn
dat
de
Ouderraad zo weer door kan gaan.

Startavond
Noteert u vast dat de startavond op
donderdag 4 september is? We
hopen dan alle kinderen, ouders,
maar ook opa’s en oma’s in school
te zien.

17 oktober
Voor deze dag hebben we een
heleboel hulp nodig. We vieren in
die week feest omdat onze school
40 jaar bestaat en op die vrijdag
sluiten we de feestweek af. Wilt u
17 oktober vast reserveren voor
hulp op school?

Groet
De materialen zijn gewassen en de
puzzels gepoetst. De kasten en
schoolmaterialen zien er weer
tiptop uit. Klaar voor het nieuwe
jaar. Voor onszelf moet dat nog
een beetje komen.
We hopen dat iedereen lekker tijd
heeft om uit te rusten en te
genieten van de vakantie, van een
andere omgeving en van Gods
prachtige schepping.
We hopen DV (dat is Deo Volente =
als God het ons geeft) op 1
september weer te beginnen.
Tot dan!

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

