Nr. 8 – maart 2018
Pasen
De komende week zal staan in het teken van Goede Vrijdag en Pasen.
Met de kinderen hebben we hier naar toe gewerkt. De verhalen
verteld, de liederen gezongen. Geprobeerd om met elkaar te
doorgronden hoe groot de liefde van de Heere Jezus is, dat Hij deze
weg wilde gaan, voor ons! Van de Via Dolorosa naar Golgotha, van
Golgotha naar de opstandingsmorgen. De Heer is waarlijk opgestaan.
Als u wilt kunt u het lied luisteren… Zo mooi!!
Wij wensen u gezegende feestdagen toe!

Gebedsgroep (herhaalde oproep)
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
Paasvakantie onderbouw
Houd u rekening met de Paasvakantie van de groepen 1 tot en met
4? We verwachten hen weer op school op maandag 9 april. De
groepen 5 tot en met 8 hebben gewoon les vanaf 3 april.
Volgend schooljaar willen we met elkaar nadenken of we dit willen
laten voortbestaan. Wellicht kiezen we in de formatie andere
oplossingen. U wordt daarover in de loop van de zomer
geinformeerd, als het nieuwe formatieplan met de groepsverdeling
gereed is.

Van Schothorststraat 22
3772 AX Barneveld
0342- 415634
info@pwabarneveld.nl
AGENDA:
29 maart
Paasviering in de
klassen (zonder
ouders)
30 maart
Goede Vrijdag (vrij)
2 april
Tweede Paasdag
3 t/m 6 april
Paasvakantie voor
de groepen 1 tot en
met 4
5 april
Verkeersexamen
17-19 april
CITO-groep 8
20 april
Koningsspelen
23-26 april
Kamp groep 8
27 april
Koningsdag
30 april
Begin meivakantie
(tot en met 13 mei)
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Gevonden voorwerpen
Regelmatig wordt gevraagd naar gevonden voorwerpen. Mocht u
iets kwijt zijn van de kinderen dan zal dat doorgaans op de kamer van
juf Gerda zijn als wij het ergens hebben aangetroffen.
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.
Wonderlijk gemaakt
Wij werken met elkaar op school uit de methode Wonderlijk
gemaakt. Bij deze methode hoort een ouderfolder, die u deze week
hebt ontvangen. Mocht dat niet het geval zijn dan zijn er exemplaren
beschikbaar bij juf Gerda. Met deze methode willen we voldoend aan
de wettelijke verplichting om aandacht te vragen voor de
ontwikkeling van leven, het eigen lichaam en het bestaan van
seksuele diversiteit. Driestart Educatief heeft deze methode gemaakt
om de lessen te kunnen geven vanuit Bijbels oogpunt. We leven in
een tijd vol verwarring rond dit onderwerp. Daarom vragen we u de
brochure te lezen en thuis aan te sluiten bij de lessen op school.
Verkeersouder
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
Parro
De introductie van Parro is goed verlopen. Nagenoeg alle ouders zijn
aangesloten. Mocht het niet gelukt zijn, of u te lang gewacht hebben,
dan hebt u een nieuwe activatielink nodig. Geef dat even aan bij
meester Gert of per mail via directie@pwabarneveld.nl
Weet u nog niet wat PARRO is? Kijk dan naar de animatie door op de
links hieronder te klikken.
https://parro.education/
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Als u klikt op Wonderlijk
gemaakt in de tekst
hiernaast, dan komt u op de
website van Driestar
Educatief. Daar kunt u ook
al uw opvoedingsvragen
stellen.

Het verkeersexamen vindt
plaats op 5 april dit jaar. U
wordt hierover
geïnformeerd door de
leerkracht van groep 7

Op school kunt u indien
nodig een nieuwe
activatielink aanvragen.

LIEF EN LEED
Website
Momenteel geven we de website een update. We zijn trots op de
virtuele rondleiding die we op de website hebben geplaatst. Een
mooie manier om kennis te maken met de school. Hebt u een
Googleglass? Dan kunt u helemaal virtueel door de school wandelen.
Mocht u geïnteresseerde ouders tegenkomen die zomaar een kijkje
willen nemen in de school? Wij ze dan op www.pwabarneveld.nl
Procedure nieuwe directeur.
De procedure voor het vinden en aanstellen van een nieuwe
directeur is gevonden. Wilt u meebidden voor een nieuwe directeur
voor onze school?

Meester Dick gaat achteruit,
maar soms zijn er ook
weken dat het stabiel is. We
weten dat we afscheid
zullen moeten gaan nemen,
maar we bidden de Heere
om een goede tijd in het
gezin, waarbij genieten in de
kleine dingen wordt
gevonden. Daarnaast
ervaren ze de steun en
nabijheid van de Heere elke
dag!
Juf Johanneke gaat vooruit
en werkt elke week een
paar uur meer. We hopen
dat het herstel voorspoedig
blijft gaan
Juf Ellen zal in de komende
weken op therapeutische
basis (zoals dat heet) weer
wat werkzaamheden
oppakken in de school.

In de maandag april willen we het zendingsgeld graag voor de familie
Boone bestemmen. In de klassen van de kinderen komen ze zelf iets
vertellen over hun werk. Wilt u eraan denken vanaf Pasen tot de
meivakantie?

TOT DE VOLGENDE KEER!
Fijne vakantie!

Juf Will is gelukkig weer
hersteld. Ze is weer aan het
werk gegaan en was daar
zelf erg blij mee.
Wilt u meebidden voor onze
collega’s?
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