Nr. 7 – februari 2018
Winter
We staan aan het begin van de voorjaarsvakantie, maar de winter
kruipt nu pas uit zijn schulp. Het mooie weer met veel zon en lage
temperaturen doet ons zelfs nog hopen op natuurijs! En als dat
samenvalt met vrije dagen voor de kinderen, dan is dat eigenlijk wel
heel leuk. De winter is altijd een beeld van dode natuur in ruste. Toch
weten we elk jaar dat het ook weer voorjaar mag worden. Nieuw
leven, volgend op een periode die je doet geloven dat het eigenlijk
met sommige planten en bomen niet goed meer zal komen. Wat is
dat een mooi beeld van het nieuwe leven wat Jezus Christus ons
schenken wil door Zijn dood en opstanding. En ook dat staat centraal
in de komende weken op school. We zijn aangekomen in de
lijdensweken van het kerkelijk jaar. Samen gaan we op weg naar
Pasen. Dan spreken we niet meer over dood, maar leven. We hopen
op een gezegende tijd met elkaar.

Spreekmiddag en -avond
Eerder gaven we u al aan dat de volgende spreekmiddag en -avond
zullen plaatsvinden op 14 en 15 maart. Wij hadden ons vergist in de
datum van de Biddag en dat gaf verwarring in de agenda.
De biddagdienst staat gepland op woensdag 14 maart. Met elkaar
zullen de groepen 3 tot en met 8 de dienst bijwonen in de Oude Kerk.
Gebedsgroep
De gebedsgroep van de PWA zoekt nieuwe leden. Aan het einde van
het schooljaar gaan enkele ouders de groep verlaten. Er zijn twee
groepen die ieder één keer per maand bij elkaar komen.
Contactpersoon: Arjate Versteeg, arjate.versteeg@filternet.nl

Van Schothorststraat 22
3772 AX Barneveld
0342- 415634
info@pwabarneveld.nl
AGENDA:
22 februari
Rapport 2
23 februari
G5-8 Continurooster
24 februari
Voorjaarsvakantie
5 maart
Luizencontrole
Wonderlijk gemaakt
14 maart
Biddagdienst
14 maart
Spreekmiddag
15 maart
Spreekavond
21 maart
Nieuwsflits 8
29 maart
Paasviering in de
klassen (zonder
ouders)
30 maart
Goede Vrijdag (vrij)
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Jeugdgezondheidszorg
Als bijlage bij deze Nieuwflits ontvangt u een document over de
jeugdgezondheidszorg. U kunt hierin lezen hoe de
jeugdgezondheidszorg op school is geregeld. Misschien een bijlage
om te bwaren?
Slapen, van de GGD
Wist u dat:
Kinderen door slaaptekort concentratieproblemen kunnen krijgen,
maar ook juist drukker kunnen zijn?
Kinderen door het licht van tv/tablet/laptop slechter kunnen slapen?
Er een verschil is tussen nachtmerries en nachtangst?
Er in thee ook cafeïne zit en dit dus invloed kan hebben op het
slapen?
Kinderen groeien in hun slaap, en dat ook het immuunsysteem
versterkt door slaap?
Er ook een medische oorzaak kan zijn voor slaapproblemen?
Melatonine (een lichaamseigen stof om in slaap te komen) vrij
verkrijgbaar is maar dat het afgeraden wordt het zonder
doktersadvies te gebruiken?
Een van de tekenen dat uw kind genoeg slaap krijgt, is dat het binnen
een half uur na wakker worden, zin heeft in ontbijt?
Een nachtlampje het best rood licht kan afgeven om zo weinig
mogelijk invloed op het slapen te hebben?
Hebt u vragen? Neem dan contact op met de GGD.

Nog vragen of een afspraak
maken:
http://www.vggm.nl/jeugde
ngezondheid
of
. Stuur een email naar:
ggd@vggm.nl
· Of bel ons op werkdagen
tussen 9.00-12.00 en 13.00
en 17.00.
Tel: 088-3556000.
Het JGZ-team,
Doktersassistent,
Jeugdverpleegkundige en
Jeugdarts

Zendingsgeld Zuid Sudan
Graag willen we na de voorjaarsvakantie twee keer nogmaals
zendingsgeld ophalen voor Zuid Sudan, waar we een bijdrage hebben
geleverd aan de bouw van een school via de GZB. Mogen we op u
rekenen? Het betreft maandag 5 en 12 maart.
Parro
Graag willen we samen met u een proef starten vanuit ons
leerlingadministratiesysteem. PARRO is een gesloten chatomgeving
waarmee we als school en ouders snel kunnen communiceren. U
kunt deze APP gratis downloaden voor uw smartphone uit de APPstore.
Wilt u weten wat PARRO is? Kijk dan naar de animatie door op de
links hieronder te klikken.
https://parro.education/

U krijgt één dezer dagen
een uitnodiging om mee te
doen!
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LIEF EN LEED
Meester Dick heeft ons via
zijn dochter laten weten dat
zijn situatie momenteel
enigszins stabiel is.
Natuurlijk is er ook zorg en
achteruitgang, maar hij
probeert samen met zijn
gezin te genieten van de
dagen die hij nog ontvangt
van onze God. En daar zijn
ze dankbaar voor. Hun kring
is kleiner geworden, maar
juist nu ervaren ze het geluk
van hun gezin en genieten
ze van de kleine dingen.
Inmiddels is besloten de
procedure voor een nieuwe
directeur op te starten.
Binnenkort kan het zijn dat
u in diverse bladen een
advertentie tegenkomt.
Over bovenstaande kinderclub van het CJG hebben we een extra
bijlage meegestuurd. Het betreft een activiteit van het CJG
Barneveld.
Creamiddagen
We willen in mei (donderdag 24 mei en dinsdag 5 juni) graag 2
creatieve middagen organiseren voor de groepen 1 t/m 4 en de
groepen 5 t/m 8.
Deze middagen zullen ingevuld worden met verschillende
workshops. (Bijvoorbeeld crea, drama, koken, techniek)
We hebben zelf al een aantal ideeën voor workshops maar graag
willen we hulp van ouders hierbij in roepen.
We zoeken 2 ouders voor groep 1 t/m 4 en 2 ouders voor groep 5
t/m 8 die met ons mee willen denken over de workshops en ons ook
willen helpen bij de voorbereidingen voor deze middagen.
Tips en ideeën zijn ook altijd welkom. (Denk aan bijvoorbeeld een
creatieve opa/oma, iemand van de sportvereniging)
Graag ontvangen we van u een reactie! Voor opgave en/ of ideeën
mailen naar: Janneke@pwabarneveld.nl
TOT DE VOLGENDE KEER!
Fijne vakantie!

Juf Johanneke is helaas ook
voor langere tijd
uitgeschakeld. Zij is
inmiddels wel herstellende,
maar ze zal nog wel enige
tijd geduld moeten hebben,
voordat ze weer volledig
werken kan. We hopen dat
ze spoedig haar balans weer
hervinden mag.
Ook juf Ellen is thuis. Door
omstandigheden hebben we
in overleg met haar ervoor
gekozen even afstand te
nemen van het werk.
Tenslotte is ook juf Will de
afgelopen weken ziek
geweest. Zij heeft vooral
fysieke beperkingen met
haar gehoor.
Wilt u meebidden voor onze
zieke collega’s?
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