22 februari 2019
Voorjaarsvakantie
De voorjaarsvakantie is vandaag gestart. We
hebben een mooie periode achter ons. De
afgelopen twee maanden hebben de kinderen
Citotoetsen gemaakt en de periode afgesloten
met een zeer geslaagd project. Het is elke keer
weer een feest om te zien hoe betrokken u als
ouder bent op de kinderen en de school. Tijdens
de projectavond zag het zwart van de mensen.
Vanmorgen kwam de voedselbank de kratten
voedsel ophalen die door groep 8 was
ingezameld. Verrast keken ze dat er nog drie
grote dozen extra waren gevuld naast alle
geleverde kratten. Delen maakt rijk, dat was
gisteren zeker in groep 8 te merken. Daarnaast
waren alle lokalen geweldig aangekleed met al
het gemaakte en geleerde werk. Helaas konden
we de geur van alle baksel die de afgelopen
weken in de school hing niet met jullie delen. De
nieuwe keuken is tijdens de projectweken zeer
intensief gebruikt. 1820! eieren zijn er verkocht
(€136,50) en de bakactie van de kleuters leverde
nog eens €220,- op. Dit geld gaat naar
voedselpakketten voor mensen in Oost-Europa
die het nodig hebben. Bedankt voor uw bijdrage
namens de mensen van New Day Impact en de
Voedselbank. We wensen u een hele mooie
voorjaarsvakantie toe.

Agenda
 Week 9
- Voorjaarsvakantie
 Donderdag 7 maart
- Studiedag alle kinderen zijn vrij
 Vrijdag 8 maart
- Luizencontrole
 Woensdag 13 maart
- Gebedskring (08.30-09.30)
- Biddag, in de klas
- Rapport voor groep 3 t/m 8
 Donderdag 14 maart
- Spreekmiddag en avond Groep 1
t/m 7 (groep 1b niet)
 Vrijdag 15 maart
- Nieuwsbrief 13
 Dinsdag 19 maart
- Spreekmiddag en avond Groep 1
t/m 7 (groep 1b niet)

Psalm van de week
Week 10 Psalm 46:4 OB
Week 11 Psalm 89:1 NB
Week 12 Psalm 91:1 OB

Klaar-over
Week 10 Elvira
Week 11 Leon
Week 12 Britt

10-minutengesprekken

Nieuwe leerlingen

Op 14 en 19 maart zijn er weer
gespreksmomenten met de leerkracht van uw
kind. Voor groep 1b zijn er nog geen gesprekken,
de leerkracht zal in de komende maanden bij u
op huisbezoek komen. In groep 4 is er vandaag
afscheid genomen van juf Gerdien Brink die
heerlijk met verlof gaat. De gesprekken voor deze
groep worden gevoerd door juf Mathilde Schaap.
Omdat Gerdien de rapporten heeft gemaakt zal
Mathilde waarschijnlijk niet op alle vragen
antwoord hebben als het gaat om de afgelopen
periode. Maar stel gerust uw vragen dan neemt
Mathilde ze mee. Voor groep 8 zijn de
adviesgesprekken net gevoerd en zullen er geen
gesprekken zijn. We gaan voor het eerst werken
met de gespreksplanner van Parro. We hopen in
de toekomst hier blijvend gebruik van te maken.
Als u nog vragen of opmerkingen hebt over de
gespreksplanner van Parro dan horen wij graag
van u.

Een heel hartelijk welkom voor alle leerlingen
die na de vakantie gaan starten bij ons op
school.
In groep 1b zijn dat: Jodi, Xavi, Levi, Amy, Pepijn,
Seth, Lisanne, Luna en Roaz.
In groep 4 is dat: Simon.
We hopen dat jullie een mooie tijd krijgen op
onze school!

Werkzaamheden Bunschoterweg
De afgelopen twee weken is er druk overleg
geweest met de gemeente en Roseboom over
het aanleggen van het warmtenet in de
Bunschoterweg. Dit gaat sowieso hinder geven.
Gelukkig hebben we het uiteindelijk voor elkaar
gekregen dat ze een week eerder starten dan
gepland. Waardoor de werkzaamheden voor de
school in de vakantie vallen. Hierdoor hebben we
tijdens het werken in de klas niet de hinder van
ronkende graafmachines en is de zijingang met
Klaar-over na de vakantie weer bereikbaar. Toch
zullen de weken na de vakantie overlast geven.
Enkele weken zal de Bunschoterweg
éénrichtingsverkeer
worden
voor
motorvoertuigen en zal het verkeer tijdelijk
omgeleid worden via de Telefoonweg en
Amsterdamseweg. Bij de nieuwsbrief zit een
brief met meer informatie.

Wonderlijk Gemaakt
Na de vakantie starten in alle groepen de lessen
Wonderlijk Gemaakt (seksuele vorming). U
ontvangt van de leerkracht vooraf een brief met
informatie over deze lessen.

Afsluitend
Juf Gerdien Brink is vandaag voor het laatst dit
schooljaar. Eindelijk mag ze met verlof. We
hopen dat ze heerlijk mag genieten van haar
verlof en hopen dat alles goed gaat met Gerdien
en haar kindje.
Ilse uit groep 6 moet opgenomen worden. We
hopen dat je snel weer de oude bent. En ook juf
Helga Vlastuin heeft afscheid genomen in groep
1a. Gelukkig zien we haar na de vakantie weer
terug in groep 1b. We wensen u allen een heel
goed weekend en vakantie toe. Na de vantie
kunt u ons weer volgen via Instagram, Facebook
en onze website.
Met vriendelijke groet,
Team Paasbergschool

