Inzameling Voedselbank

Dankdag

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 Voedselbank.
Om te zorgen voor een zo gevarieerd mogelijke samenstelling van artikelen
is het voorstel om per groep een verschillend artikel in te zamelen. Wilt u
letten op eventuele houdbaarheidsdatums?
Groep 1: broodbeleg zoals pindakaas, jam, chocopasta, etc.
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 tot en met 9 november.

Komende woensdag, 7 november is
het weer Dankdag. We gaan dan weer
met de kinderen van groep 3-8 naar de
speciale kinderkerkdienst in de Oude
Kerk. In deze dienst gaat dominee Plug
voor. Centraal staat het verhaal van de
gift van de weduwe: ‘Alles geef ik U’.
De collecte in deze dienst is een
bijzondere: we zamelen de komende
dagen op school spullen in voor de
Voedselbank. Daarover kunt u
hiernaast iets meer lezen.
Ergens tussen 11:45 uur en 12.00 uur
zijn we terug uit de kerk. De kinderen
mogen dan gelijk naar huis, ook de
kinderen van groep 1-2 mogen dan
worden opgehaald. Vorige keer waren
inderdaad om 11:45 uur terug. Het kan
zijn dat we dit keer wat later
terugkomen.

Schoolontbijt

Hoofdluiscontrole

We beginnen de morgen van Dankdag op school met een schoolontbijt. Het
Nationaal schoolontbijt vindt deze week ook plaats. Daarover extra info in
een bijlage. De kinderen mogen dus 's morgens met een (bijna) lege maag
naar school komen. Bijzondere reden om dan in het licht van het
bovenstaande op Dankdag God te danken voor al onze zegeningen!

Vandaag is er weer gecontroleerd. Op
21 november vindt hercontrole plaats
van groep 8, in de rest van de groepen
is niets gevonden. Laten we alert
blijven!

Schoenmaatje

Website

In de week van 12 november ontvangen de kinderen een informatiefolder
over de actie schoenmaatje. Elke twee jaar doen we aan deze actie mee: we
vullen een schoenendoos die op reis gaat naar een ver land, bijvoorbeeld
Albanië, Moldavië, Sri Lanka, Irak of Ghana. Het is de bedoeling dat per doos
ook een enveloppe wordt ingeleverd met daarin € 6 voor de verzendkosten.
Die enveloppe niet in de doos doen maar graag apart in leveren. Het staat
iedereen vrij om eigen keuzes te maken: een doos per kind, een doos per
gezin, enkele dozen per gezin.

Zwemmen!
Morgen, vrijdag 1 november, gaat groep 6 zwemmen in plaats van naar gym.
De groep krijgt een programma aangeboden dat heet: ‘Red jezelf, red je
vriendje’. Leuk en leerzaam!

Veller

Op onze website wordt onder het
tabblad ‘Groepen’ regelmatig nieuwe
info geplaatst: informatie, enz. De
moeite van het bekijken waard!
Ook de advertentie voor een nieuwe
directeur is op de website geplaatst.
Met vriendelijke groet, mede namens
het team, Henk van Roekel.
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Website: www.wvobarneveld.nl

Voedselbank “Hulp aan elkaar” Barneveld
“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.”
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
circa 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!
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Info scholenbouw
Veller
De school heeft inmiddels een naam: Ariane, naar
het jongste zusje van Prinses Amalia.

Uit nieuwsbrief Veller #5:
Vanaf het begin van het schooljaar 2019/2020 zullen we starten met de groepen 1 t/m 5. Dit zal zeer
waarschijnlijk niet direct in het nieuwe gebouw kunnen. Het is echter niet te realiseren om kinderen
later in het schooljaar uit bestaande groepen te halen en dan te verhuizen naar de nieuwe school.
Samen met de gemeente zijn we nu opzoek naar oplossingen voor huisvesting van de Vellergroepen.
Dit is op dit moment nog niet duidelijk. We onderzoeken alle mogelijkheden. Als de nieuwe school in
de loop van het jaar helemaal af is, kunnen we met deze groepen de nieuwe school in gebruik nemen.
Kinderen die naar de locatie in Veller gaan, zullen daar onderwijs tot en met groep 8 krijgen.

Definitieve aanmelding
Wij starten op 2 september 2019 met de nieuwe Veller groepen. Het is van belang dat wij z.s.m de
definitieve aantallen weten van deze groepen.
Is uw kind nog niet ingeschreven op de Willem van Oranjeschool of de Prinses Amaliaschool, dan kunt
u een afspraak maken voor een intakegesprek met Herma Hooijer. Dit kan via het mailadres
locatieveller@deamaliaschool.nl.
Staat uw kind op dit moment ingeschreven op de Willem van Oranjeschool of de Prinses
Amaliaschool dan vragen wij u om zo spoedig mogelijk uw aanmelding voor locatie Veller aan
ons door te geven.
U kunt het formulier (Ctrl+klik) downloaden en inleveren of opsturen naar de Prinses Amaliaschool.
Graag ontvangen we per kind een formulier.
Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen?
Ouders die belangstelling hebben voor een Drieslagschool in Veller kunnen zich abonneren op de
nieuwsbrief. Mocht u ouders kennen die belangstelling hebben? Via deze link kunnen zij zich
aanmelden voor de nieuwsbrief.
Hebt u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief? Neem dan gerust contact op met de
Lange Voren 88
projectgroep Veller op de Prinses Amaliaschool door een mail te sturen naar
3773 AS Barneveld
locatieveller@deamaliaschool.nl
Telefoon: 0342 490651
E-mail : info@wvobarneveld.nl
Website: www.wvobarneveld.nl

