Nr. 3 oktober 2018

Van het bestuur:
Invulling directiefunctie Willem Alexanderschool
In de aanloop naar dit huidige cursusjaar hebben we pogingen ondernomen
om de directiefunctie op de Willem Alexanderschool in te vullen. Na een
eerste teleurstellende ronde, hebben we een extern wervings-en
selectiebureau ingeschakeld. Ook dat heeft niet tot het gewenste effect
geleid. Samen met het managementteam geeft Gert van Tol op een
vakkundige en prettige wijze leiding aan de school. In de eerste periode was
het doel om rust te brengen en vertrouwen te winnen. Iets wat heel
belangrijk was net na een verhuizing van de school en de zorgen rond Dick
Altena. Sinds dit voorjaar ligt de focus op het doorontwikkelen van de
school. Daarvoor ligt het fundament en op dat fundament liggen de eerste
nieuwe bouwstenen. We hebben geconcludeerd dat het onwenselijk is om
begin 2019 of even later een nieuwe directeur te laten starten op de Willem
Alexanderschool. In constructief overleg is besloten dat Gert van Tol de
directiefunctie in het huidige en toekomstige cursusjaar in zal vullen.
Johanneke Velzeboer zal functioneren als waarnemend directeur en Netty
Jonker maakt als intern begeleider deel uit van het managementteam. We
zijn blij en dankbaar dat we op deze wijze continuïteit kunnen brengen in de
leiding van de Willem Alexanderschool en wensen leiding en team Gods
zegen toe.
Gert van der Rhee
Voorzitter College van Bestuur
Schoolkorfbal
In de afgelopen weken is er door de diverse klassen flink gepresteerd in het
korfbaltoernooi. Onder schitterende weersomstandigheden liep heel
Barneveld uit om de spelers en speelsters aan te moedigen. Allen die
hieraan een bijdrage hebben geleverd, hartelijk dank en voor alle
kampioenen een felicitatie!

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

AGENDA:
19 oktober
Studiedag team.
Geen lessen
22 oktober tm
26 oktober
Herfstvakantie
29 oktober
Hoofdluiscontrole
7 november
Schooldienst
8 november
Schoolontbijt
8 november
Informatieavond
groep 8 Eindtoets
en VO
Datum is gewijzigd!
13 november
Ouderavond
22 november
Rapport
27 november
Spreekavond
29 november
Spreekavond
Nieuwsflits 4
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IVN-natuur educatie: Workshop “3d eekhoorn in zijn biotoop” voor kinderen
Datum:
Woensdag 24 oktober 2018, 13:30 tot 15:30 uur.
Locatie:
IVN-natuur educatie, Geldersch erf, Stationsweg 2c, Barneveld.
Kinderen van 8 tot 12 jaar kunnen op woensdag 24 oktober 2018 een 3d
eekhoorn maken in het IVN-natuur educatie centrum in Barneveld. De
middag wordt georganiseerd door IVN Barneveld. Eerst is er uitleg over de
eekhoorn en hoe deze de winter doorkomt. Vervolgens kunnen de kinderen
aan de slag om de 3d puzzel in elkaar te zetten, samen gaan we naar buiten
om te zoeken naar eten voor zijn wintervoorraad. Er is voldoende hulp voor
de kinderen aanwezig. Kosten € 7,50 per kind, de activiteit begint om 13:30
uur. Ouders kunnen hun kinderen aanmelden door te mailen naar:
klompcees@upcmail.nl. Het IVN-natuur educatie centrum is gevestigd op
het Geldersch erf aan de Stationsweg 2c op landgoed de Schaffelaar
Ouderavond voor ‘nieuwkomers’
Misschien hebt u het al zien staan en vroeg u zicht af: alweer een
ouderavond? Ja, op 13 november organiseren we een ouderavond voor de
ouders van de leerlingen afkomstig uit Eritrea. Samen met een tolk willen we
vertellen wat we op school allemaal doen. Tijdens de avond is er ook een
vertegenwoordiger van GAVE aanwezig. We willen namelijk proberen om
voor elk gezin een soort ‘buddy’ aan te stellen, waardoor deze ouders en
hun kinderen meer betrokken raken bij de school en de gemeenschap.
Mocht u dit lijken, dan kunt u contact opnemen met meester Gert
Dankdag 2018
Op D.V. woensdag 7 november vieren we op school en in de kerk Dankdag
voor gewas en arbeid. Op de volgende pagina leest u hierover meer
informatie. Van harte aanbevolen!
Pinksteren en vrije dagen onderbouw
In de jaarkalender hebben we alle data genoemd die van toepassing zijn
voor het lopende schooljaar. We willen daar zo min mogelijk van afwijken.
In de onderbouw blijven er naar het zich laat aanzien de nodige
onderwijsuren ‘over’. We hebben bij narekening van het rooster gezien dat,
met name voor de jonge kinderen, de laatste periode van het schooljaar
toch wel lang is. Daarom willen we voor de groepen 1 tot en met 4 vrijdag 7
en dinsdag 11 juni als extra vrije dagen opnemen. Wilt u dit toevoegen aan
de kalender?
Meester Dickplein
Afgelopen dinsdag hebben we stilgestaan bij het feit dat meester Dick zijn
verjaardag gevierd zou hebben. Samen met zijn vrouw en dochters hebben
we hierbij stilgestaan. Alle lange tijd zochten we naar een plekje waar we
meester Dick blijvend zouden kunnen gedenken. We denken dat dit gelukt
is. Voor ons allemaal een heel mooi en ook indrukwekkend moment.
Het bordje is onthuld door de leerlingraad, die sinds kort weer in ere is
hersteld. In een volgend nummer zullen zij zich aan u voorstellen.
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Op de 4de pagina van de nieuwsbrief
vindt u allerlei activiteiten voor de
kinderen die in de herfstvakantie
kunnen worden ondernomen.

FIJNE
HERFSTVAKANTIE
ALLEMAAL!

Voedselbank “Hulp aan elkaar” Barneveld

Dankdag op 7 november 2018.

“Iedereen kan wel eens in de problemen raken, het is niet nodig om je
daarvoor te schamen. Wel is het belangrijk dat je de draad weer op kunt
pakken en op eigen benen kunt staan. In de tussentijd is het fijn als er iemand
naast je staat. Dat is wat we samen met de Barneveldse samenleving doen bij
Hulp aan elkaar.”

Op 7 november hopen we met alle
kinderen uit groep 3 tot en met 8
van de scholen van de Drieslag naar
de dankdagdienst te gaan in
Barneveld. Dit keer heeft de
dankdagcollecte een heel bijzonder
doel. We willen namelijk
levensmiddelen ophalen voor de
Voedselbank. We willen u vragen of
iedere leerling (minimaal) 1 artikel
mag meenemen voor de
3
Voedselbank. Om te zorgen voor
een zo gevarieerd mogelijke
samenstelling van artikelen is het
voorstel om per groep een
verschillend artikel in te zamelen.

Elke week zijn honderden mensen in de gemeente Barneveld aangewezen op
de voedsel- en kledinghulp van de stichting Hulp aan elkaar. Je moet denken
aan mensen die drastische veranderingen in hun leven meemaken zoals je
baan verliezen, failliet gaan, je partner verliezen door overlijden of wanneer
mensen scheiden. Hierdoor kan het enige tijd duren voor de (financiële)
situatie weer op orde is. Door tijdelijk hulp te krijgen kunnen bijvoorbeeld
schulden worden voorkomen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat iedereen
weer zelfredzaam wordt.
Wekelijks melden nieuwe cliënten zich aan om ingeschreven te worden.
Bestaande cliënten worden periodiek getoetst om te zien of ze aan de
landelijke norm van voedselbank Nederland voldoen om ingeschreven te
blijven staan. Op deze manier streven wij na dat alleen personen die onze
hulp nodig hebben deze ook ontvangen.
Elke week zetten ongeveer 40 enthousiaste vrijwilligers zich in voor alle
noodzakelijke werkzaamheden om de ongeveer 100 voedselkratten te vullen.
Busjes met voedingsproducten, verstrekt door de bakkers, supermarkten,
particulieren en bedrijven rijden af en aan om op de Begoniastraat 123 hun
spullen af te leveren. (We hebben trouwens nog een bijrijder nodig☺) De
hulp die we bieden bestaat dus uit voedsel, maar ook uit kleding en een
luisterend oor. Daar waar mogelijk verwijzen we mensen door.
Op woensdag middag helpen 2 stagiaires van de school naast ons en daar zijn
we heel erg blij mee!
De hulp die wij geven is een aanvulling op de eigen boodschappen. Wij zijn
afhankelijk van wat we krijgen. Dat is wel eens een misverstand, want wij
kopen in principe geen voedsel, wij geven van onze overvloed. Dat is weleens
lastig omdat er dan niet de producten in hoeven te zitten die mensen echt
nodig hebben. Daarom zijn wij erg blij met de spullen die door de scholen en
de kerken opgehaald worden, omdat dat producten zijn die echt nodig zijn.
Wij zijn erg blij met de spullen die jullie nu voor ons ophalen! Dank jullie wel!

Groep 1: broodbeleg zoals
pindakaas, jam, chocopasta, etc. (let
op houdbaarheidsdatum)
Groep 2: blikgroenten
Groep 3: pasta + sauzen
Groep 4: rijst + sauzen
Groep 5: slaolie, olijfolie,
zonnebloemolie
Groep 6:
shampoo/tandpasta/deodorant
Groep 7: appels, sinaasappels
Groep 8: wasmiddel
In de groepen staat een krat, daar
kunnen de kinderen hun
meegebrachte levensmiddelen
indoen. Eén krat wordt gevuld met
een product uit alle groepen.
Deze krat nemen we mee naar de
kerkdienst. De andere kratten
worden door de medewerkers van
de Voedselbank opgehaald. U kunt
de levensmiddelen inleveren van 5
november tot en met 9 november.
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