29 maart 2019
Op weg naar Pasen
Met het aanbreken van de lente horen we de
kinderen volop zingen: “Weet je dat de lente
komt?” Een simpel kinderliedje met een
ijzersterke boodschap. Het uitzien in de winter
naar de lente met de vergelijking met het
Paasevangelie. “Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is
opgestaan!” Zo leven we in de lijdensweken naar
het grote feest toe, het Paasfeest. Dit willen we
ook dit jaar weer volop met u vieren op
woensdag 17 april van 19.00 uut ot 20.00uur in
de ontmoetingskerk in Ede. Binnenkort krijgt u
nog een uitnodiging. We hopen dat het weer een
feest tot eer van onze Maker mag zijn. Waarin we
mogen genieten van onze kinderen maar bovenal
van het wonder van het offer wat Jezus gaf, de
Opgestane Heer.

Opa en oma ochtend
Vorige week hebben alle kinderen uitnodigingen
mee gekregen om hun opa’s en oma’s uit te
nodigen voor de opa en oma ochtend. Eén keer
in de twee jaar hebben we als school zo’n
morgen. Om 09.00 uur zal meester Nico Simonse
met alle opa’s en oma’s in de aula starten met
een heerlijke bak koffie en een boodschap van
het verleden, het heden en de toekomst. Een
kijkje in de keuken van de Paasbergschool. Wat
doet een “schoolhoofd” anno 2019 nou allemaal.
Tja, vroeger stond het hoofd der school gewoon
vijf dagen voor de groep. En nu? Vroeger was er
het krijtbord en schriften, en nu? We kijken weer
uit naar een mooie ontmoeting tussen jong en
oud.

Agenda
 Woensdag 3 april
- Opa en oma ochtend (09.00-11.00)
 Woensdag 10 april
- Gebedskring (08.30-09.30 uur in de
personeelskamer)
 Donderdag 11 april
- Schoolsportolympiade
 Vrijdag 12 april
- Junior Schoolsportolympiade
- Nieuwsbrief 15
 Woensdag 17 april
- Paasviering met de school
(19.00-20.00 in de
Ontmoetingskerk)
 Dinsdag 16 t/m donderdag 18 april
- Eindtoets groep 8
 Vrijdag 19 april
- Goede Vrijdag, kinderen zijn vrij
 Maandag 22 april
- 2e paasdag, kinderen zijn vrij

Klaar-over
Week 14 Yorick
Week 15 Larissa
Week 16 Cathelijne

Psalm van de week
Week 14 Psalm 125:1 OB
Week 15 Psalm 108:1 NB
Week 16 Psalm 93:4 OB
Groep 7 is hard aan het rekenen

Nieuwe tenues

Vakantierooster 2019-2020

Met dank aan LDL Bulkhandling zien de kinderen
er de komende jaren tijdens de sporttoernooien
weer piekfijn uit. De oude tenues waren op en
toe aan vernieuwing. We zijn blij dat LDL
Bulkhandling ons wilde sponsoren. Hartelijk
dank!

In de vorige nieuwsbrief stond het
vakantierooster al met toelichting. Nog één
keer het rooster. Het vakantierooster is ook
altijd terug te vinden op onze website.

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

Ede Doet
Voetbaltoernooi
Afgelopen woensdag was het de beurt aan de
groepen 7 en 8 om mee te doen aan het
schoolvoetbaltoernooi. Vier teams en een
enorme support aan ouders en leerkrachten
zorgde voor een goede mix tussen sporten,
ontmoeten en genieten. We zijn trots op alle
jongens en meiden! De jongens van groep 8
mogen nog een keer, ze zijn door naar de finale.

De bonnen worden volop ingeleverd. Maar we
zijn er nog niet! Als er nog opa’s, oma’s, buren,
kennissen of gulle gevers zijn die hun bon graag
af willen geven, welkom!

Uitslag Parro evaluatie
Allereerst hartelijk dank voor al uw reacties
naar aanleiding van de enquete over Parro.
Parro scoort volgens u een 9,1! Er zijn zelfs
meerdere ouders die Parro een 10 hebben
geven. Het beeld dat de enquête schetst, is dat
ouders enthousiast zijn en de app vooral erg
handig vinden en makkelijk in gebruik. Het
plaatsen van foto's en informatie wordt als erg
fijn ervaren en versterkt de betrokkenheid.
Er zijn ook handige tips gegeven die wij bij een
volgende
gespreksronde
zeker
willen
meenemen. Bijvoorbeeld het plannen van een
pauze van tien minuten tussen twee
gesprekken, bij ouders met meerdere kinderen,
om de doorstroming te bevorderen. Daarnaast

willen we graag iedereen de kans geven om zich
tijdig in te kunnen schrijven. Daar gaf iemand de
tip over om de gespreksplanner in de avond open
te zetten (in plaats van 's morgens om 9 uur).
Zonder uw medewerking hadden we Parro niet
tot een succes kunnen maken. Mocht u in de
toekomst nog zaken over Parro willen delen, dan
horen we graag van u.

Ontstane vacature
Al jaren lang zijn Hanneke Lommen en Dicky
Roelofs de coordinatoren voor het overblijven op
de Paasbergschool. Helaas heeft Dicky de laatste
tijd steeds meer verantwoordelijkheden in haar
privésituatie er bij gekregen waardoor ze zich
genoodzaakt voelt om te stoppen als coördinator
van het overblijven. We vinden het erg jammer
maar staan volledig achter haar. We hopen dat
ze door deze beslissing meer rust krijgt. In de
nieuwsbrief van 12 april hoop ik bij haar vertrek
nog iets uitgebreider stil te staan. Door het
vertrek van Dicky Roelofs onstaat er een vacature
voor een coordinator (WTF 0,1). Volgende week
komen we met meer informatie over deze baan.
We hopen dat we snel een goede coördinator
vinden die samen met Hanneke zorgt dat alles
goed blijft draaien.

Hersengekraak tijdens de
Kangoeroewedstrijd

Paasbergcollege
De overgang van groep 8 naar de brugklas is een
spannende gebeurtenis voor de leerlingen. Wij
proberen op de Paasbergschool de leerlingen zo
goed mogelijk voor te bereiden op deze stap en
daarom is voor hen de ‘VO-week’ bedacht.
Via dit project laten we de groep 8 leerlingen
kennismaken met verschillende facetten van de
"..middelbare.." op hun eigen vertrouwde
basisschool. De school zal op 14, 15 en 16 mei Het
PaasbergCollege heten.
De ouders van groep 8 krijgen tijdig meer
informatie over dit project.

Afsluitend
We wensen u allemaal een heel fijn weekend
toe!
Met vriendelijke groet,
Team Paasbergschool

Prachtig hinkelblok gemaakt door ouders
van de Paasbergschool

