29 mei 2020
Pinksteren
‘Ik laat jullie niet alleen achter’, was de
boodschap van Jezus bij de Hemelvaart. Dat is de
realiteit waarin wij elke dag leven. Hij heeft ons
de Heilige Geest gezonden die in ons wil wonen.
Bij kinderen horen we de opmerking wel eens:
‘O, ik wou dat ik in de tijd van Jezus had geleefd.
Dan kon ik Hem horen en zien.’ Dat is iets wat we
misschien ook wel bij onszelf herkennen. Jezus
heeft bij Zijn hemelvaart gesproken over een
plaatsvervanger, de Heilige Geest. Die elke dag
bij ons is, in ons woont. De Trooster die er voor
ons is. Die ons God beter leert te kennen. Bij de
uitstorting van de Heilige Geest tien dagen na de
hemelvaart kregen de discipelen vlammen als
van vuur boven op hun hoofd. Vol vuur, vol
enthousiasme vertelden de discipelen over hun
Jezus. Dit vuur komt van de Heilige Geest. Iets
verder in de Bijbel staat: Laat uw enthousiasme
niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de
Geest en dien de Heer. Romeinen 12:11. Een
opdracht van God om het vuur levendig te
houden door Gods Geest. Ik hoop dat deze vlam
weer aangewakkerd wordt in ons hart, onze
school en ons land. We wensen u allen hele
mooie Pinksterdagen toe.

Agenda
 Donderdag 11 juni
- Schoolreis onder voorbehoud
 Maandag 15 juni
- Studiedag, alle kinderen zijn vrij
 17, 18 en 19 juni
- Groep 8 kamp, onder voorbehoud
 Vrijdag 19 juni
- Nieuwsbrief 18

Psalm van de week
Week 24 76:1 OB
Week 25 86:4 NB
Week 26 133:1 OB*
* kleuters leren deze psalm ook

Schoolfotograaf
De schoolfotograaf is langs geweest en u heeft
allemaal een inlogkaart gehad. De dagen met
de fotograaf zijn heel goed verlopen. Het is
mooi te zien dat kinderen in de afgelopen
periode echt hebben leren leven met het
rekening houden met de afstand die ze moeten
houden. Inlogkaart kwijt? Mail gerust naar
info@paasbergschool.nl.

Overblijfgeld
Nu er meer duidelijkheid is gekomen over de
periode tot aan de zomervakantie met
betrekking tot overblijven gaan we voor een
ieder berekenen wat er de komende periode
teruggestort gaat worden. Hoe gaan we te
werk:
- We rekenen uit hoeveel geld u terug
krijgt. Rekensom hierbij is €6,50 per
maand voor elke dag overblijven.

Dat bedrag keer de vier maanden
waarin er geen overblijf was.
- Daarna sturen we u een mail met de
vraag of het rekeningnummer dat we
van u hebben de goede is.
- Vervolgens heeft u voor de
zomervakantie het geld op uw
rekening.
In de volgende nieuwsbrief zal een
aanmeldingsformulier en begeleidend stukje
staan voor het overblijven in 2020-2021.

Cito Entree groep 7
Dit jaar was er geen centrale eindtoets voor
groep 8 en voor groep 7 ook geen Cito
Entreetoets. In plaats daarvan gaan we Eind Cito
groep 7 toetsen afnemen. Meer informatie over
het afnemen van de Citotoetsen de laatste
periode van het jaar volgt in de volgende
nieuwsbrief.

Feestelijk starten
Wat zijn we blij dat we 8 juni weer met volle
klassen gaan starten. We hebben gezien dat,
zeker bij de oudere kinderen, het afstand houden
best goed gaat. U heeft deze week een bericht
ontvangen in de groepsapp voor het
pannenkoekenfeest. Ik wil daar graag nog enkele
zaken aan toevoegen of op attenderen al lijken
sommige zaken zo voor de hand liggend dat het
haast betuttelend klinkt:
- Handen wassen voor het bakken.
- Wij wassen onze handen voor het
eten.
- Pannenkoeken neerzetten op de
grote picknicktafels en niet blijven
hangen op het schoolplein.
- U mag er ook voor kiezen om
pannenkoeken te bakken voor uw
eigen kind en die mee te geven in zijn
of haar broodtrommeltje. Dit kan in
geval van zorgen om hygiëne of
allergieën fijn zijn.
- Kinderen nemen eigen bord en bestek
mee in een plastic zak.
- Kinderen nemen hun eigen drinken
mee.

Aanvulling informatie 8 juni
In de Parro over de herstart van de scholen op
8 juni stond een opmerking over de
hekopeningen die als in- of uitgang dienen.
Omdat het moeilijk inschatten is hoe het vanaf
8 juni gaat lopen tijdens het halen en brengen
hebben we gekozen voor éénrichtingsverkeer
op het plein. Dat betekent dat zowel bij het
halen als bij het brengen de ingang aan de
Kleefsehoek als ingang geldt en het hek bij de
Bunschoterweg als uitgang. Wilt u zich daar
echt aan houden?! Wilt u deze informatie ook
delen met familieleden of oppas die de
kinderen brengen of ophalen. Allemaal om
verstandig om te blijven gaan met gezondheid
en veiligheid van u als ouders en onze naaste.
Als u afscheid van uw kind neemt bij het hek,
wilt u er dan voor zorgen dat u dit niet in de
opening van het hek doet.

Kamp en schoolreis
De voorbereidingen voor kamp en schoolreis
zijn in volle gang. Na lange onzekerheid zien we
toch mogelijkheden om deze activiteiten in
aangepaste vorm door te laten gaan.
Gisterenavond kregen we als school te horen
dat we een plan van aanpak moeten aanleveren
ter goedkeuring. Voor kamp is deze al
ingeleverd en voor schoolreis is die nog in de
maak. Groep 1 en 2 gaan op schoolreis naar de
Boterbloem in Amerongen. Ouders rijden.
Groep 3 en 4 gaat naar Megapret, met de bus.
Voor groep 5 t/m 7 zijn we nog op zoek naar een
leuke bestemming. Alle grote parken zijn
gesloten voor schoolreis.

Afsluitend
We wensen u hele mooie Pinksterdagen toe en
een fijne vakantie.
Hartelijke groet, team Paasbergschool.

