Nr. 9 – 24 mei 2013

VALKHOF
Goede Vaart
De dagen waarop groep acht op kamp was zijn weer voorbij. En u zult het bijna
niet geloven (vandaar ook die foto hieronder): het was stralend strandweer! Heel
wat bikkels gingen de zee in na de zand-, zee- en waterzeskamp! Het was een
fantastisch kamp met een geweldige groep.
Op kamp hebben we bij de maaltijden en de dagsluitingen allemaal
Bijbelverhalen-met-water verteld en besproken. Daarbij zagen we hoe God voor
ons zorgt; hoe Hij graag wil dat we een goede vaart hebben en een behouden
aankomst. Dat wensen we de jongens en meisjes van groep acht toe, maar
elkaar en alle kinderen ook.

Agenda
28 mei Vergadering MR
30 mei Schoolreis 0-1-2-5-6-7
10-14 juni gr. 0-1-2-3-4 vrij
20 juni Schoolreis gr. 3 en 4

Foto
De komende weken zetten we, zo
tussendoor als iedereen er is, elke
groep even op de foto. Die foto
krijgen alle kinderen aan het einde van
het schooljaar mee.

Schoolreisgeld
De dagen van de schoolreizen komen
eraan. Nog niet alle schoolreisgeld is
binnen. In alle groepen ontbreekt nog
een en ander. Kijkt u even of ú degene
bent die het vergeten is?

Zakgeld
Voor de duidelijkheid en als aanvulling
op de schoolreisbrief: wilt u de
kleuters géén zakgeld meegeven op
schoolreis?

Kindje
Komen en gaan
De familie De Palm is verhuisd naar Barneveld-Norschoten. Na de meivakantie
zijn Nelanio en Nashaira naar de Willem van Oranjeschool gegaan. Daar
wensen we hen alle goeds toe.
In groep twee kwam Rebecca Visser erbij. Ze is met haar ouders van Asperen
naar Barneveld verhuisd. Welkom!
In de instroomgroep is een vijftal kleuters erbij gekomen: Rachel Huizer, Jada
Barhan, Fleur van Delen, Fleur van Essen en Maurice van de Glind. Zo wordt
deze groep groter en groter. Fijn dat jullie er zijn en we hopen dat jullie fijne
dagen hebben op school.

De kinderen zien het allemaal al: juf
Erika en juf Anne-Marie verwachten
een kindje. Prachtig!.
Hun zwangerschapsverlof begint na
de zomervakantie

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

Mark
Je bent voor ons een gift van God,
waardevol en klein. We weten dat,
waar jij ook gaat, Hij altijd bij jou zal zijn.
Met dit mooie gedichtje kondigen juf Marianne
Gorissen en haar man Ronald de geboorte van
Mark aan. Mark is geboren op 7 mei en het
broertje van Sanne. Heel hartelijk gefeliciteerd!
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