15 maart 2019
Biddag
Afgelopen week hadden we in de groepen
biddag. Een moment waarop we dankbaar
mogen zijn over alles wat we van hem hebben
gekregen. Onze gezondheid, al is dat voor wat
kinderen en ouders op school geen automatisme.
Biddag is een moment waarop we ook onze
gebeden bij God mogen brengen. We willen u
vragen om samen met ons te bidden voor de
kinderen en ouders van onze school.
Tegelijkertijd willen we bidden voor de mensen
in eenzaamheid, verdrukking en oorlog. We zijn
bofkonten met het leven in Nederland. Hoe
anders was het geweest als we geboren waren in
Noord-Korea of Venezuela. Bij het nadenken
waar je voor kunt bidden merk je soms op wat we
zelf allemaal hebben. Voor ons dus dankdag en
biddag ineen.

Logopediste
Op 9 april komt de logopedist Nienke Zijlstra bij
ons op school. Ieder schooljaar komt zij twee
maal. Leerlingen kunnen door haar gescreend
worden. De leerkrachten hebben een aantal
leerlingen aangemeld voor deze screening na
toestemming van ouders. Wanneer u graag wilt
dat de logopediste uw kind ziet, kunt u dit
bespreken met de leerkracht of intern
begeleider. Wilt u dit doen voor maandag 25
maart? De logopediste roept ook een aantal
leerlingen op ter controle. Met deze ouders
neemt de logopediste zelf contact op.

Agenda
 Dinsdag 19 maart
- Spreekmiddag en avond Groep 1
t/m 7 (groep 1b niet)
 Woensdag 27 maart
- Gebedskring (08.30-09.30)
- Schoolvoetbaltoernooi
 Vrijdag 29 maart
- Nieuwsbrief 14
 Woensdag 3 april
- Opa en oma ochtend
 Donderdag 11 april
- Schoolsportolympiade
 Vrijdag 12 april
- Junior Schoolsportolympiade
- Nieuwsbrief 15

Klaar-over
Week 12 Britt
Week 13 Thomas
Week 14 Yorick

Psalm van de week
Week 12 Psalm 91:1 OB
Week 13 Psalm 116:1 NB*
Week 14 Psalm 125:1 OB
* Deze psalm wordt ook in groep 1 en 2
aangeleerd

Schaken tijdens een regenachtige
pauze

Vanuit de ouderraad
We zijn allereerst heel blij te kunnen melden dat
we Helma Wurms bereid hebben gevonden om
de taak van penningmeester binnen de
ouderraad op zich te nemen. Helma zal dit
schooljaar meelopen met de ouderraad en per
volgend schooljaar de taken definitief van
Jennifer Pol overnemen.
Financieel gezien moeten we ons goed
voorbereiden op volgend jaar. Tot 2016 hebben
we de mogelijkheid gehad om mee te rijden op
de oud papier route van ACV en dit leverde ons
jaarlijks een behoorlijk inkomen op. In 2015
ontvingen wij echter bericht van de Gemeente
dat alle partijen die een oud papierroute hadden
moesten stoppen. Als tegemoetkoming hebben
wij een afbouwregeling aangeboden gekregen,
waarbij we in de jaren 2017, 2018 en 2019 nog
een percentage van de opbrengst van 2015
mochten ontvangen.
Uiteraard zijn we sinds de eerste berichten al
bezig om ons voor te bereiden op deze
verminderde inkomsten. Zo hebben we in 2017
concrete afspraken met school gemaakt over
waar we al op konden bezuinigen en hebben we
het uitgebreid gehad over onze spaarrekening.
De inkomsten vanuit het oud papier waren
zodanig hoog dat we een behoorlijke spaarpot
hebben. Hier moet je verstandig mee omgaan
vinden we, zo is er besloten dat we dit geld vooral
uit zullen geven aan die zaken die het ons in de
toekomst makkelijker maken om te bezuinigen of
aan zaken die het onderwijs ten goede zullen
komen.
Zo
hebben
we
bijvoorbeeld
picknicktafels aangeschaft die we normaliter
voor oa. het startfeest zouden huren en hebben
we geïnvesteerd in de nieuwe keuken.
Onze spaarrekening zal soms voor vreemde
situaties zorgen; we gaan nog meer bezuinigen
dan we de afgelopen jaren al gedaan hebben
terwijl er wel voldoende geld op onze rekening
staat. We snappen dat dit soms vreemd kan
voelen, maar we willen het geld vooral zinvol en
duurzaam besteden. Uiteraard zullen we de
ouderbijdrage de komende jaren niet verhogen.
De afgelopen jaren hebben wij van de familie Dijk
bij het startfeest het vlees gedoneerd gekregen.
Fijn dat zij dit wilden doen, dat maakt het voor
ons eenvoudiger om het startfeest, wat we zeker

willen behouden, te kunnen financieren.
Wellicht zijn er nog meer ouders die een eigen
bedrijf hebben en die door middel van
sponsoring een bijdrage kunnen en willen
leveren aan het startfeest. Laat ons dat
alstublieft weten! U kunt dit laten weten via ons
mailadres ouderraad@paasbergschool.nl, u
mag een van ons aanspreken of het bij Nico
Simonse aangeven. Sponsoring kan in geld
maar ook in middelen of diensten. We staan
voor alle opties open!
Ook zullen we op het startfeest een bus
neerzetten waar vrijwillige donaties gedaan
kunnen worden, u bent zelf vrij of u hier een
bijdrage in wilt doen of niet. Te zijner tijd
berichten we u hier nog over.
Tot slot willen we u nog vragen om, als u nog
een kunstkerstboom heeft liggen die u niet
meer wilt gebruiken, vooral aan ons te denken.
Dit jaar zullen we voor alle klassen een
kunstboom aanschaffen, zodat we jaarlijks op
de kosten voor de aanschaf van kerstbomen
kunnen bezuinigen.
Met vriendelijke groeten van de ouderraad.
Ps. Bent u nog geen hulpouder?? Meld u zich
vooral aan, mochten er activiteiten zijn waar we
extra handen kunnen gebruiken sturen we alle
hulpouders een mail, waarna u zelf aan kunt
geven of u hierin kunt helpen.

Proefperiode Chromebooks

Geboren
De vrijdag voor de vakantie nam juf Gerdien Brink
afscheid van haar groep om met verlkof te gaan.
Haar verlof was nog maar net aangebroken of ze
mocht haar dochtertje al in haar armen nemen.
Op donderdag 1 maart is Fem geboren. We zijn
blij en dankbaar dat het goed gaat met Gerdien
en met Fem. We willen Paul en Gerdien van harte
feliciteren en wensen jullie van harte Gods zegen
toe in de opvoeding.











In dit vakantierooster wordt niet
afgeweken van de vastgestelde data en
de adviesdata van het ministerie van
OCW.
Voor zover mogelijk is er rekening
gehouden met de vakanties van andere
Edese scholen voor PO of VO.
We hebben gekozen voor één week en
twee dagen meivakantie. Eén week
meivakantie (op de door OCW
vastgestelde data) een maandag en 5
mei, bevrijdingsdag.
We hebben daarnaast gekozen om een
week pinkstervakantie in te roosteren
omdat de tijd tussen meivakantie en
zomervakantie anders 10 weken zou
zijn. Deze periode vinden we te lang
voor de kinderen, zeker aan het einde
van het schooljaar.
Naast de vakanties plannen we nog zes
studiedagen.
Het vakantierooster is goedgekeurd
door de (G)MR.

Ede Doet

Vakantierooster 2019-2020
Voor het schooljaar 2019-2020 gelden voor de
zomervakantie, de kerstvakantie en de
meivakantie centraal vastgestelde data door het
ministerie van OCW. Voor de overige vakanties
geeft OCW adviesdata.
Vakantie
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasvakantie
Meivakantie
Hemelvaartsvakantie
Pinkstervakantie
Zomervakantie

Datum
21-10-2019 t/m 25-10-2019
23-12-2019 t/m 03-01-2020
24-02-2020 t/m 28-02-2020
10-04-2020 t/m 13-04-2020
27-04-2020 t/m 05-05-2020
21-05-2020 t/m 22-05-2020
01-06-2020 t/m 05-06-2020
20-07-2020 t/m 28-08-2020

Rond 26 maart vallen de waardecheques weer
in de brievenbussen bij de inwoners van de
gemeente Ede. We zijn als Paasbergschool aan
het sparen voor drie zeer massieve
picknicktafels. We hebben al 20% van de
€3000,- binnen. Alle waardecheques zijn van
harte welkom. U kunt ze bij alle leerkrachten
inleveren. Michiel, die elke maandag zich
geheel vrijwillig inzet voor de Paasbergschool
zal deze cheques weer activeren en doneren
aan het project. Dit jaar valt er maar twee keer
een waardecheque op uw deurmat. We zullen
daarom extra ons best moeten doen om de
Picnicktafels te verdienen.

Evalueren gespreksplanner
U heeft waarschijnlijk wel gemerkt dat we dit jaar
onze berichtenstroom vanuit school steeds meer
via de Parro-app willen laten lopen. Het komend
jaar willen we ziekmelden en goedkeuring voor
AVG zaken ook via Parro laten lopen. Voor dit jaar
hebben we net onze eerste ronde
gespreksplanner erop zitten. We zijn benieuwd
naar uw ervaring. Via deze link kunt u aangeven
hoe u de nieuwe manier van plannen vindt.

Opa en oma ochtend
Afgelopen week kreeg u al een vooraankondiging
van de komende opa en oma ochtend. Uw kind
heeft twee uitnodigingen mee naar huis
gekregen waarmee ze hun opa en/of oma
kunnen uitnodigen. We hopen op een fijne
morgen waarin er door groot en klein weer veel
is geleerd.

Open inloop speltherapie
Misschien denkt u bij het zien
van mijn foto…’Hé, een
bekend gezicht’. Dat kan,
aangezien ik een heel aantal
jaren als groepsleerkracht en
RT-er op verschillende locaties
van de Hervormde schoolvereniging heb
gewerkt. Mijn naam is Eline Blaakmeer-van de
Put. Ik werk nu als speltherapeut. Ik maak
gebruik van het BSO-lokaal op de Koepelschool
aan de Nieuwe Maanderbuurtweg. Speltherapie
is helpend voor kinderen die om welke reden dan
ook sociaal-emotioneel vastlopen. Denk hierbij
aan kinderen met onzekerheid, een laag
zelfbeeld, kinderen die veel boosheid tonen,
gepest worden, moeite hebben in het contact
met andere kinderen of vastlopen in het
verwerken van ingrijpende gebeurtenissen.
Omdat kinderen het vaak lastig vinden om dit te
verwoorden, wordt spel als communicatiemiddel
gebruikt om ze te helpen. Misschien maakt u zich
op dit moment zorgen over uw kind of vraagt u
zich af waar bepaald gedrag van uw kind vandaan
komt en welke hulp nodig zou zijn. Speltherapie
helpt! Op woensdag 3 april is er van 9.30-11.00
een open inloop in mijn spelkamer. U kunt dan
geheel vrijblijvend bij mij binnenlopen. Ik kan dan

ingaan op vragen van uw kant en u kunt
bepalen of speltherapie een passende vorm van
hulp zou kunnen zijn voor uw kind. Neem gerust
kleine kinderen mee die nog niet naar school
gaan. Er is speelgoed genoeg. Wilt u nu al meer
weten over wat speltherapie inhoudt en wat ik
doe, kijk dan op www.deklimrots.nl

Schoolvoetbaltoernooi
Ook dit jaar zijn we weer present op het
schoolvoetbaltoernooi. Heeft u op 27 maart zin
om te genieten van voetbal dan nodigen we u
hartelijk uit om onze jongens en meisjes uit
groep 7 en 8 (en enkele uit groep 6) in hun
nieuwe gesponsorde tenues aan te moedigen.
Heel veel succes jongens en meisjes. Maak er
weer iets moois en sportiefs van. Het
schoolvoetbaltoernooi vindt plaats op de
velden van Ede Victoria op het Sportpark
Hoekelumse Eng.

Afsluitend
De familie Korteland en bij de familie Derksen
hebben gezinsuitbreiding gekregen. Tom
Korteland en Ethan Derksen. Van harte
gefeliciteerd. We wensen hen Gods zegen toe
in de opvoeding. Nog één week en dan komt juf
Alinde Riezebos terug van haar verlof. We
hopen dat ze weer een goede start gaat krijgen
in groep 4. We wensen u een heel goed
weekend toe. U kunt ons volgen via Facebook
en Instagram.
Met vriendelijke groet,
Team Paasbergschool

