Nr. 11 – juni 2018
Nieuwsflits 11
Een paar dagen later dan gepland sturen we u de Nieuwsflits van
juni. Er staan diverse weetjes in over de school voor nu en het
volgend schooljaar. Ook zijn er diverse bijlage toegevoegd die de
moeite van het lezen waard zijn. We wensen u veel leesplezier.
Schooltijden schooljaar 18-19
Na de informatieve brief en de diverse binnengekomen reacties
hebben we besloten de schooltijden voor groep 2 tot niet te wijzigen.
De leerlingen van groep 1 zijn volgend jaar op vrijdag vrij. Voor de
groepen 1 tot en met 4 zijn er geen extra vakantiedagen meer. We
houden voor alle groepen hetzelfde weekrooster aan.
Formatie 18-19

Wie gaan ons verlaten? Meester Bert en juf Willemijn hebben beiden
een nieuwe uitdaging gevonden in Ede. Zij wilden graag een keer
wisselen van school om weer nieuwe ervaringen op te doen. We
zullen in de laatste Nieuwsflits een dankwoord schrijven voor hen.
Juf Elly gaat genieten van haar welverdiende pensioen. Juf Ellen heeft
binnen ons team volgend jaar de functie van leraarondersteuner.
Gelukkig hebben we in alle vacatures kunnen voorzien en dat stemt
ons tot grote dankbaarheid. In een aparte brief wordt u
geinformeerd over de groepsindeling volgend jaar.
Vacature directeur op de PWA
In het vinden van een bieuwe directeur is het bestuur minder
succesvol. Na twee procedures is besloten de werving voorlopig
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even stop te zetten. In het najaar wordt de procedure opnieuw
opgestart. Dat betekent dat meester Gert langer blijft. Zijn contract is
verlengd tot 1 januari. Samen met juf Johanneke, Miriam en Netty
wordt de leiding van de school uitgevoerd
Medezeggenschapsraad
In de medezeggenschapsraad ontstaat door het vertrek van juf
Willemijn een vacature. Deze wordt m.i.v. 1 september ingevuld door
juf Erika. Van de oudergeleding zal Jacinta Pater het stokje
overdragen aan een nieuwe kandidaat. Deze is nog niet gevonden,
maar daar wordt wel hard aan gewerkt.
CJG
Als bijlagen zijn diverse flyers opgenomen van het Centrum voor
Jeugd en Gezin:
- ‘Als je even niet meer genieten kunt’, voor ouders die het moeilijk
vinden om het gezin draaiend te houden.
- ‘Basiscursus Geef me de Vijf’, voor ouders van kinderen met een
autistische beperking.
- ‘Kinderclub Billie Boem’ voor kinderen die meer zelfvertrouwen
zouden kunnen gebruiken.
- ‘Oudercursus Samengesteld’, voor (stief)ouders van samengestelde
gezinnen.
Lief en Leed
Van meester Dick horen we erg zorgelijke berichten. We kunnen niet
voorspellen hoe lang hij nog in ons middag mag zijn, maar we menen
wel te kunnen afleiden dat zijn einde nabij is. We bidden voor hem
en zijn gezin!
Juf Wil is volop bezig me de behandelingen en naar het zich laat
aanzien hebben de behandelingen resultaat. Over enige tijd wacht
haar een operatie als onderdeel van het behandelplan. We hebben
juf Wil volgend jaar niet opgenomen in de formatie, maar uiteraard
hoort ze wel bij ons! Wilt u ook haar gedenken in uw gebeden.
Laatste loodjes
We gaan de laatste weken in. Er is nog voldoende te doen. U ziet dat
alleen al aan de agenda op pagina 1. Ik wijs u in het bijzonder op de
3de juli. Op die dag nemen we afscheid van juf Elly. U hebt hierover al
een bericht ontvangen. En op 10 juli nemen we afscheid van groep 8.
Alle data uiteraard onder het voorbehoud van Jacobus, D.V.

TOT DE VOLGENDE KEER!

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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