Nr. 10 – mei 2018
Nieuwsflits 10
Eerder dan aangekondigd ontvangt u nummer 10 van dit schooljaar.
De te melden onderwerpen lieten het niet toe te wachten tot na
Pinksteren. We hebben geprobeerd alles weer voor u op een rij te
zetten. Op 14 mei beginnen we weer met de lessen. Het voelt alsof
we zomervakantie hebben gehad. Toch gaan we nog een flink aantal
weken aan het werk! Wij hebben er weer zin in!
Pinksteren
Hemelvaart ligt achter ons en we gaan op naar het Pinksterfeest. God
zendt ons Zijn Geest. Hij is daardoor bij ons en geeft ons troost. Wat
een geweldige God hebben wij! Hij wil wonen in ons midden. Voor
niet gelovigen misschien wel het lastigste feest om inhoud te geven.
Wij willen het niet voorbij laten gaan en het onder andere samen
met u vieren tijdens onze sing-inn op D.V. donderdag 17 mei om
18.30 uur. Komt u ook? En wat zou het geweldig zijn als u anderen
mee zou kunnen nemen. Want, wij hebben een Woord voor de
wereld!
Graag vragen we tevens uw aandacht voor een bijzondere dienst op
Tweede Pinksterdag. U ziet de aankondiging hiernaast of de flyer
staan. Aanvang 10.00 uur.
Schooltijden groep 1 en 2 volgend jaar
Enquete
De ouders van groep 1 ontvangen een
brief met betrekking tot de schooltijden
van het volgende schooljaar. We leggen
hierin uit wat we willen veranderen en
waarom en vragen uw instemming.

Nieuwe directeur op de PWA
Inmiddels hebben we een wervingsbureau opdracht gegeven op zoek
te gaan naar een nieuwe directeur De eerste procedure, in eigen
beheer, heeft nog niet het beoogde resultaat gehad. Daarom hebben
we besloten nu deze lijn op te pakken.

Van Schothorststraat 22
3772 AX Barneveld
0342- 415634
info@pwabarneveld.nl

AGENDA:
14 mei
Weer naar school
17 mei
Pinkster Sing-Inn
21 mei
Tweede Pinksterdag

15 juni
Personeelsuitje
Lessen stoppen
11.45 uur
20 juni
Nieuwsflits 11
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Personeelsmiddag en avond
Op vrijdag 15 juni hopen we als personeel een middag en avond
samen op pad te gaan. Er is veel gebeurd de afgelopen tijd en er
gebeurt nog steeds veel. Eigenlijk hebben we nog nauwelijks tijd
genomen vanaf de verhuizing om in ontspannen sfeer enkele uren
met elkaar door te brengen. Daarom hebben we dit gepland op D.V.
vrijdagmiddag en –avond 15 juni. De lessen voor alle kinderen
stoppen op die dag om 11.45 uur. Wilt u hiermee rekening houden?
Privacy
De nieuwe wetgeving rond privacy is ook op onze school van
toepassing. Daarom krijgt u volgende week een brief waarin we u
expliciet toestemming vragen in het kader van privacygevoelig
materiaal. Wilt u de brief lezen en het formulier wat hierbij hoort
terugsturen naar school?

Formatie 18-19
Na de vakantie proberen we de laatste gaatjes snel op te vullen. U
weet wellicht dat juf Elly gebruik gaat maken van haar pensioen.
Daar hebben we dus nog een stukje formatie in te vullen. Daarnaast
zijn we in goed overleg met juf Ellen tot overeenstemming gekomen
dat zij op de PWA een rol krijgt in de ondersteuning en niet langer
een eigen groep onder haar hoede zal nemen. We zijn blij en
dankbaar dat het mogelijk is om de samenwerking op deze wijze
voort te zetten. Ook hier ligt dus een stukje formatie. En tenslotte
moet door de ziekte van juf Will een behoorlijk stuk formatie worden
opgevuld. Maar we vorderen en hopen er nu snel uit te zijn. We
houden u op de hoogte.
Lief en Leed

Sinds de vorige berichtgevingen hebben we weinig nader nieuws te
melden. De zorgen blijven en we kunnen niets anders doen dan onze
handen vouwen Onze tijden zijn in de handen van de Heere
TOT DE VOLGENDE KEER!

Kleding inzamelen ReShare
Binnenkort hopen we weer
een kleding inzamelactie te
organiseren voor ReShare,
de organisatie van het Leger
des heils. Wellicht gaat u
winterkleding opruimen en
zoekt u een zinvolle
bestemming.
U kunt de kleding schoon in
een dichte zak bij ons
inleveren in de hal van de
school bij de kleuteringang
in de week van 14 tot en
met 17 mei. Op 17 mei zal
het worden opgehaald

Verkeersouder
(herhaalde oproep)
Vacature: gevraagd een
enthousiaste

VERKEERSOUDER
Die de PWA wil
vertegenwoordigen bij de
gemeente Barneveld in het
overleg met veilig verkeer
Nederland en die zich
verantwoordelijk weet voor
de organisatie en afname
van de verkeersexamens, in
samenwerking met de
plaatselijke afdeling van
VVN. U kunt reageren door
een mail te sturen nar
directie@pwabarneveld.nl
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