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Rust bij de Vader
Doordeweeks samen naar de kerk gaan. Dan is er wat bijzonders en dat is het
ook: Biddag. In de biddagdienst, waar we met de groepen drie tot en met acht
naar toe gaan, gaat het over de Heere Jezus, die eenzaam en alleen de stilte
opzoekt. Vlak daarvoor is het een grote drukte: Hij spreekt in de synagoge,
geneest een man, is bij Petrus thuis en geneest daar Petrus’ schoonmoeder, er
komen nog meer zieke mensen om genezing.
En dan stapt Jezus als het ware uit die
drukte en zoekt een eenzame plek om alleen
te zijn met Zijn Vader.
Ook wij mogen elke dag opnieuw bij God de
rust zoeken. Rust voor het spreken met
God, voor stille tijd, voor lezen in de Bijbel,
voor genieten van Zijn Schepping… Rust.
“Rust bij de Vader’ is het thema van de
dienst, vanuit het Bijbelgedeelte in Markus 1: 29-39. En als we rust vinden bij
Hem kunnen we alle druk en drukte beter aan.

Rafiq
Op 11 maart gaan we met de kinderen van de groepen zes, zeven en acht naar
het schoolconcert van Het Gelders Orkest.
Welk kind heeft er nu een volledig symfonisch orkest van meer dan tachtig
musici zien spelen? De jongens en meisjes van de PWA kunnen daar allemaal
‘ikke!’ op antwoorden. Om de drie jaar gaan we met de drie hoogste groepen
naar zo’n orkest toe. De vorige keer was het in Nunspeet, deze keer is het in
de echte eigen concertzaal van HGO, het Musis in Arnhem.
We horen, zien en doen mee in het ‘Concert voor Rafiq”. Dit interactieve
kinderconcert gaat over Saidah. Zij is negen jaar en woont met haar ouders in
een land hier heel ver vandaan. Dan raast opeens de oorlog als een storm over
het land en Saidah moet vluchten, alleen, zonder haar ouders. Saidah komt
aan in een land waar de mensen pindakaas eten en waar het vaak waait. Zal zij
haar ouders terugvinden?
De eerste Symfonie van Mahler is
de muzikale basis van dit concert
voor symfonieorkest én de kinderen
in de zaal. Verteller Eric neemt de
kinderen mee door het verhaal en
de muziek.
Een adembenemende reis.

Gesprek
Op woensdag 16 en donderdag 17 maart hopen we alle ouders van de
groepen 0 t/m 7 weer te spreken over de resultaten van hun kind(eren). De
week daar voor ontvangen de jongens en meisjes hun tweede rapport. Na de
voorjaarsvakantie geven we de infobrief mee, waarvan we graag de onderste
helft terug willen waarop uw voorkeur staat; de middag of de avond.
De ouders van de kinderen in groep acht zijn al eerder uitgenodigd voor een
gesprek over de schoolkeuze Voortgezet Onderwijs. Alle inschrijvingen voor
het VO moeten op 15 maart op de diverse scholen binnen zijn.

Agenda
Vr 19 feb Continu-rooster gr. 5-8
22-26 feb Voorjaarsvakantie
29 feb en 1 mrt Gr 0-4 vrij
Wo 2 mrt Luizencontrole
Wo 9 mrt Biddag
Do 10 mrt Rapport 2
Do 10 mrt 19.00 u MR-vergadering
Wo 16 mrt Spreekmiddag
Do 17 mrt Spreekavond
Di 22 mrt Schoolfotograaf

Inloop
Op de open middag kwamen
verschillende gezinnen en ouders
binnenlopen. Fijn! Open middag
gemist? Bel naar school en kom
kijken!

Extra
Let u er even op dat de onderbouw
lánger vakantie heeft dan de
bovenbouw? Zij hebben twee extra
dagen vrij.

Twee uur
Vrijdagmiddag 19 februari hebben
de jongens en meisjes van de
groepen 5, 6, 7 en 8 een continurooster. Ze blijven eten op school
en gaan om twee uur naar huis.

Controle
Voor de luizencontrole op woensdag
2 maart is het fijn dat er geen gel in
de
haren
zit
en
ook
geen
ingewikkelde vlechtwerken. Namens
de luizenmoeders alvast bedankt.
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Eerste Hulp
Dinsdag was het examen Jeugd-EHBO. Meester Sebastiaan schrijft: “Na weken
van oefenen en leren was het vandaag eindelijk zover! Alle jongens en meisjes
van groep acht mochten hun EHBO examen doen. Nadat in de ochtend al het
theoriegedeelte was getoetst werd vanmiddag het praktijkexamen afgelegd.
En hoe! Ze deden het allemaal stuk voor stuk super! Allemaal zijn ze geslaagd!
Daar zijn we als school natuurlijk erg trots op. Ook de examinatoren waren
onder de indruk van het niveau van onze jongens en meiden. Nu kunnen ze
allemaal eerste hulp verlenen bij kleine ongevallen, maar we hopen natuurlijk
dat dit niet nodig is. Na afloop van het examen hebben we het met de hele
klas gevierd en een lekker stuk taart gegeten.”
Wilt u foto’s van het examen zien? Kijk op de site www.pwabarneveld.nl in de
map van groep acht.

Handen
In februari begint voor veel studenten de stage. Ook op onze PWA zijn er
verschillende stagiaires bij gekomen. En we zijn heel blij met zo’n paar extra
handen in de klas.
In groep twee loopt Jiska Plenter stage. Jiska is begonnen aan de opleiding
Onderwijsassistent op het MBO in Amersfoort. In groep drie is nog steeds
Danique van Lagen, zij komt van het ROC A12. In groep vier kwam Anouk van
de Brink. Anouk is vierdejaarsstudent Pabo op de Christelijke Hogeschool Ede.
In groep vijf zien we Timo van Harten weer terug. Na de oriëntatie-stage van
vorig jaar heeft hij voor de opleiding Onderwijsassistent gekozen. Renske
Pater loopt stage in groep zes. Renske is eerstejaars student OA aan het
Hoornbeeck in Amersfoort. We wensen alle studenten heel veel succes en we
hopen dat we veel kunnen bijdragen aan het praktische deel van hun
opleiding.

Sterrenmeisjes
Op onze school zijn elke week twee meisjes actief voor Zuid-Soedan. Lydia van
de Heg en Charike van Harten halen op dinsdag in alle groepen het
zendingsgeld op. Dat gaan ze tellen, ze bundelen de collectebonnetjes en
maken een overzichtje van de opbrengst van elke groep.
In de hal van school, in de speciale Zuid-Soedanhoek, hangt de geldmeter. Lydia en Charike houden
de stand heel precies bij. De sterren van de vlag
van Zuid-Soedan laten het bedrag mooi zien.
Bijna negenduizend euro staat er nu al op de meter.
Lydia zit ook in de leerlingenraad van school en
samen met de kinderen in de raad bedenkt ze
voorstellen voor kleine en grote acties. Nu heeft de
leerlingenraad bedacht om elke week de pot met
snoepjes rond te laten gaan in de groep die het
meest heeft meegebracht. Zo zorgen ze er voor dat iedereen weet dat we nog
steeds volop actie voeren voor de school in Gurube.

Techniek
In samenwerking met leerkrachten van de Meerwaarde hadden we
technieklessen in groep acht. En de beide hoogste groepen gingen op
bedrijfsbezoek.
Druk op vaste, vloeibare en gasvormige stoffen lijkt ingewikkeld, maar dat valt
reuze mee! Na een heel interessante les over druk, hydroliek en pneumatiek
gingen de jongens en meisjes van groep acht aan de slag … met een colafles.
De fles wordt geprepareerd, krijgt gaatjes en vleugeltjes. In de fles doe je
water, je pompt hem op en je laat hem wegschieten als een raket. Sensatie!
Ook werken met stof en textieldrukken hoorde bij de les. En de
bedrijfsbezoeken lieten de jongens en meisjes zien hoe divers technische
beroepen zijn en hoe moderne bedrijven er tegenwoordig uit zien.

Koop Oorlogswinter niet!
Deze week begint een uniek project: elk jaar een fantastisch boek voor één
euro. Het prachtige boek “Oorlogswinter” van Jan Terlouw is vanaf zaterdag te
koop. Maarrr… onze jongens en meisjes van groep zeven en acht krijgen het
boek cadeau van school. We beginnen samen in jouw eigen boek en daarna
mag het mee naar huis. Zit je niet in zeven of acht? Koop het dan natuurlijk
wel. Want zo’n prachtig boek voor zo weinig, dat is eenmalig!

Welkom
Na de voorjaarsvakantie wordt
groep 0 weer een beetje groter.
Teun de Koning en Isaline Lokhorst
komen er bij. Hartelijk welkom!

Juf Will
Voor juf Will van Koot waren er
goede berichten na onderzoek in
het ziekenhuis. Het herstel van
haar ogen is goed op gang
gekomen. Soms is ze weer even in
de klas. Fijn!

Kampbrief
Een brief met allerlei info voor
groep acht. En ook een belangrijk
verzoek: wilt u het kampgeld
overmaken?

Kleren
De kleren in de container brengen
nog steeds goed geld op, meestal
zo’n €35,- per container. Dat geld
gebruiken we weer om de prijs van
de schoolreis te drukken. Dus hoe
meer in de container, hoe lager de
prijs van de schoolreis.

Nieuwsbrief Z-S
Naast deze Nieuwsflits krijgt u er
ook één over de actie voor de
school in Gurube, Zuid-Soedan.
Daarin wordt ook verteld over de
voortgang van de bouw en de
wijziging van de plannen voor het
derde
gebouw.
www.wijbouweneenschool.nl

Wist u dat …
-elke woensdag Laurine Jansen
assisteert in groep 2
-dat Laurine geweldig is in muziek?
-dat Laurine heel veel liedjes en
spelletjes met de kleuters doet?
-dat Laurine ook gitaarles geeft aan
een groep leerkrachten?
-dat we met spanning wachten op
de aanbesteding van de nieuwe
school?
-dat de sloop en de nieuwbouw dit
voorjaar beginnen?
-dat de datum van ‘De eerste paal’
nog moet worden vastgesteld?
-dat de gemeente vleermuizenonderzoek rondom ons gebouw
heeft gedaan?

Groet
Tot zover deze Nieuwsflits.
Tot de volgende.
Hartelijke groeten,
Team PWA

