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Hemelvaart
Na Pasen mogen we samen op weg naar Hemelvaart. Dit jaar val dit
voor ons in de meivakantie die aanstaande is. Na de Koningsspelen
en Koningsdag vieren we de Kroningsdag van onze Hemelse Koning.
Wat een wonder om van Hem te mogen zingen. Zingt u mee?
Koningsspelen
Met veel plezier kijken we terug op de Koningsspelen van afgelopen
vrijdag. Wat een prachtig Onranjezonnetje en wat een plezier bij de
kinderen. Ook vanaf deze plaats hartelijk dank aan alle ouders die dit
feest mede mogelijk hebben gemaakt. Via Parro hebben we al
diverse foto’s met u gedeeld.
Einde schoolfruit
Onze schoolfruitactie is
ten einde voor dit
schooljaar. Vanaf mei
graag zelf weer een
stukje fruit meegeven!
Schooltijden groep 1 en 2 volgend jaar
Volgend schooljaar willen we kritisch kijken naar de urentabel die we
in acht jaar onderwijs hanteren. Diversen van u gaven aan de extra
onderbouw vakantie voor het gezin niet als ideaal te zien. Daarom
onderzoeken we de mogelijkheid om met name groep 1 en 2 per
week minder uren te laten maken. We denken dan aan eene xtra
vrije morgen op bijvoorbeeld de woensdag of de vrijdag. Binnenkort
ontvangen de oduers van groep 1 hierover een enquete. Dit zou
betekenen dat groep 3 en 4 gewoon hetzelfde vakantierooster
krijgen als de groepen 5 tot en met 8. Zodra we alle gegevens in kaart
hebben zullen we een besluit voorleggen aan de
medezeggenschapsraad, omdat de oudergeleding instemmingsrecht
heeft op een wijziging van de schooltijden.
Enquête: Vragen met betrekking
tot lestijden groep 1 en 2 worden
verspreid via ParnasSys mail

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

AGENDA:
23-26 april
Kamp groep 8
27 april
Koningsdag
30 april
Begin meivakantie
(tot en met 13 mei)
14 mei
Weer naar school
21 mei
Tweede Pinksterdag
29 mei
Verschijningsdatum
Nieuwsflits 10
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Personeelsmiddag en avond
Op vrijdag 15 juni hopen we als personeel een middag en avond
samen op pas 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 12.00 uur. Wilt u hiermee rekening houden?
Formatie 18-19
Inmiddels zitten we volop in de formatiebesprekingen voor het
volgende schooljaar. We kunnen u melden dat we ook volgend jaar
met 8 groepen kunnen blijven werken, waarvoor dank aan het
bestuur! De groepsverdeling is nog niet rond, vanwege diverse
ontwikkelingen. Zodra alles rond is ontvangt u hierover een apart
schrijven. We hopen dit vrij snel na de meivakantie te kunnen doen.

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

Lief en Leed
Wij bidden…
- om sterkte voor meester Dick en zijn
familie
- om een zegen voor de behandelingen van
juf Will

Meester Dick, weten van de zorgen, de moeiten en de afnemende
krachten. We wachten…. en we bidden. Heer ontferm U!
Juf Johanneke is bijna zover dat ze de uren die ze werkt weer op
school aanwezig is. Heel fijn! We hopen ook op goed herstel voor het
laatste stukje.
Juf Ellen werkt op dit moment ter ondersteuning van de meesters en
juffen. We vinden het fijn dat ze op deze manier voor ons aanwezig
kan zijn.
Juf Will is begonnen aan de behandelingen in het ziekenhuis. Ze
heeft een lange weg te gaan en wensen haar Gods nabijheid toe.
Tussendoor probeert ze wel zo nu en dan op school te zijn.
Wilt u meebidden voor onze collega’s?
Meivakantie
Vrijdag beginnen we aan de meivakantie. Wellicht gaat u erop uit.
Misschien blijft u thuis. Het kan zijn dat we u onverhoopt een bericht
moeten sturen als er iets gebeurt met meester Dick. Dat bericht zal
dan verstuurd worden via Parro en de Parnassys- mail.
We wensen u goede dagen toe en hopen elkaar weer te mogen
begroeten op de 14de mei.
TOT DE VOLGENDE KEER!
Fijne vakantie!

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
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