Nr. 9

11 mei - 2012

VALKHOF
De schijnwerper
Dat de Here Jezus naar de hemel is gegaan, Zijn Hemelvaart, dat vieren we
volgende week donderdag. En daarna is het wachten. Totdat het Pinksteren is,
het feest van de uitstorting van de Heilige Geest.
Het is best lastig om uit te leggen wat de Heilige Geest doet. Maar Zijn werk
heeft alles te maken met de Here Jezus: de Heilige Geest zorgt ervoor dat de
Here Jezus in het licht komt te staan. Eigenlijk net als een schijnwerper: het gaat
niet om de schijnwerper, maar om het gebouw wat in het licht komt. De Heilige
Geest helpt ons de Here Jezus beter te zien, Hem te volgen.

Pinksterfeest op donderdagavond
Nog meer van de Heilige Geest vertellen we op het Pinksterfeest van onze
school. Donderdagavond 24 mei gaan we met alle kinderen naar de Goede
Herderkerk om te vertellen over en te zingen van het Pinksterfeest. Natuurlijk
zijn daar alle kinderen bij (want het is een schoolactiviteit) Maar we hopen dat
ook alle ouders, opa’s en oma’s, broers en zussen en alle anderen die maar mee
willen vieren, erbij zijn. Het begint om 19.00 uur en duurt een uurtje.

Bouwen
Na het nieuws over de nieuwbouw van onze school, in de brief van twee weken
geleden, is het nu even wachten op de gemeenteraad. We hebben al gehoord dat
er vooral positieve reacties zijn op de plannen. Concreet duurt het waarschijnlijk
nog wel een jaartje voordat de school helemaal op papier staat en we u een
compleet beeld kunnen laten zien. We houden u op de hoogte.

Jan Klaassen
Het was een heel leuke schoolreis, die groep 1 en 2 maakte. Het land van Jan
Klaassen had ons al eerder op bezoek gehad, maar nu was er weer het één en
ander veranderd.
Het was een perfecte dag voor een schoolreis, het weer was heel goed en de
kinderen vermaakten zich geweldig. Ook de organisatie in de speeltuin is hier
goed voor elkaar, dat mag ook wel eens gezegd worden. En voor de kleuters is
een reis met de bus al een belevenis op zich, zeker als het zo’n grote
dubbeldekker is. Foto’s zien? Kijk op de site!

Studiedag
Op woensdag 23 mei is de school voor de kinderen gesloten. De meesters en
juffen gaan dan zelf weer bijleren, zij hebben een studiedag. Op deze studiedag
gaat het over HandelingsGerichtWerken. Deze werkwijze, een praktische
uitvoering van Passend Onderwijs, leert ons nog meer in te gaan op wat
kinderen kunnen en daarbij aan te sluiten. Dat dat soms lastig te organiseren is
in een klas, zult u begrijpen. Toch is er wel een goede aanpak om dit voor elkaar
te krijgen: HGW, dus. Dit sluit goed aan bij de werkwijze waarmee we nu al bezig
zijn: een groep kinderen die bijna zonder instructie kan, een groep die gewoon
uitleg nodig heeft en een groep die extra uitleg krijgt. Daarbij gaan we uit van
wat kinderen al kunnen.
Komend schooljaar willen we dit nog meer gaan toepassen en ook planmatig
vastleggen, nu zijn we er ons al op aan het voorbereiden.

Agenda
di. 15 mei Kledinginzameling
wo 16 mei afscheidsfoto gr. 8
do. 17 mei Hemelvaartsdag, vrij
vr. 18 mei vrij
wo. 23 mei Studiedag, vrij
do. 24 mei Pinksterfeest, 19. u.
ma. 28 mei Tweede Pinksterdag, vrij
di. 29 mei vrij
wo 30 mei - vr. 1 juni. gr 1-4 vrij
vr. 1 juni Nieuwsflits 10

Foto
Elk jaar maken we een afscheidsfoto
van groep acht. Dat gebeurt dit keer
op woensdagmorgen 16 mei. Dan
dus geen tandarts en niet ziek zijn…

Kleding
De vorige keer was de berg wat
minder groot en de opbrengst dus
ook: € 39,-. Maar alle beetjes helpen,
dus: dinsdagmorgen half negen:
Inzamelen!

Onderbouw vrij
Na Pinksteren hebben de kinderen
van gr. 1-4 de hele week vrij en de
bovenbouw een dag. Dat komt
doordat de onderbouw minder uren
naar school moet dan de bovenbouw.

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

JEUGDWEEK
WOUDSEWEG
Hallo allemaal,
Ook deze zomer hopen we weer een Jeugdweek te houden in onze wijk. Deze jeugdweek is
van zondag 12 augustus tot en met zondag 19 augustus 2012 en wordt gehouden aan de Woudseweg.
Het thema van dit jaar is:

•
•
•
•
•
•

Steengoed! Keigaaf!

De Jeugdweek wordt al 33 jaar georganiseerd. In de loop van de jaren is er uiteraard wel iets aan de opzet
gesleuteld.
Kinderen die naar groep 1 t/m 6 gaan, worden opgevangen in een supergrote tent, waar we zingen, bidden,
luisteren naar een (bijbel)verhaal en een "werkje" maken.
De kinderen die na de vakantie naar groep 7 en 8 gaan, worden verwacht in de trailers op hetzelfde terrein.
Zij worden Splitlevel genoemd, dat wil zeggen: niet klein, niet groot.
Bovendien hebben wij een spetterend tienerprogramma in de grote legertent. Dit tienerpro-gramma wordt
geheel voorbereid en uitgevoerd door een groep jongeren van rond de 20 jaar.
’s Middags en ’s avonds worden er voor alle leeftijden allerlei activiteiten georganiseerd.
Vrijdagavond 17 augustus is de gezamenlijke afsluiting in de tent.
Zondag 19 augustus is er een speciale Welkomstdienst, die gehouden wordt om 16.45 uur in de Goede
Herder Kerk. Tijdens deze dienst worden o.a. liederen gezongen uit de Jeugdweek en is er dankzegging.
Graag willen we alle kinderen uitnodigen om in deze week een kijkje te komen nemen in de tenten en
trailers. En nodig zoveel mogelijk kinderen uit, die de jeugdweek nog niet kennen! Alle informatie en het
programma zal straks weer terug te vinden zijn op onze website www.jeugdweek.net.

MEDEWERKERS GEZOCHT (M/V)
Om al onze gasten in deze jeugdweek te kunnen helpen en te kunnen begeleiden, hebben we heel veel
helpende handen nodig.
Concreet willen wij u vragen om één of meerdere ochtenden (dinsdag-, woensdag-, donderdag- en
vrijdagochtend) te helpen bij het maken van een werkje in de grote legertent. Of te helpen bij de sport- en
spelworkshops op de dinsdagmiddag. Deze ochtenden en de dinsdagmiddag is er oppas aanwezig in de
Goede Herder Kerk voor de allerkleinsten, zodat u de handen vrij heeft om mee te helpen.
Het is prachtig om te zien hoe de kinderen genieten en dankbaar gebruik maken van uw hulp en
aanwezigheid. Wilt u meer informatie of wilt u zich opgeven? Dan kunt u contact opnemen met:
Angelique van der Boon
Tel.:
0342- 419050
Mail: a.vdboon@filternet.nl
Jantine van der Boon
Tel.: 0342-400750
Mail:
jantine@familievanderboon.nl
Als u zich op wilt geven voor 12 juni, dan stellen wij dat zeer op prijs. Op deze
dag wordt er namelijk een medewerkeravond in “de Hof” gehouden
(Parmentier-straat 7, v.a. 19:30). Dan zal er meer worden verteld over het thema, het programma en bereiden
we de werkjes voor. Er zal ook gesproken worden over evangeliseren in de jeugdweek. Een leerzame avond,
waar we hopen dat zoveel mogelijk van u aanwezig
kunnen zijn. Noteer deze datum dus vast in uw agenda.
Hopelijk tot ziens bij de Jeugdweek Woudseweg!

