19 juni 2020
Formatie
We zijn blij dat we de formatie voor komend jaar
weer rond hebben. We delen deze graag met u.
Groep
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
5
6
6
7
7
8
WDV
WDV
IB 1 t/m 4
IB 5 t/m 8
OA
RT
Verrijkkingsgroep
Adm
Dir

Dagen
Ma, di
Woe, do, vr
Ma t/m do
vr
Ma t/m wo
Do, vr
Ma, do, vr
Di, wo
Ma t/m vr*
Ma, do, vr
Di, wo
Ma, vr
Di, wo, do
Ma, di wo,
Wo, do, vr
Ma t/m vr
Ma
Do
Do
Di
Ma t/m do
Di
Di

Leerkracht
Juf Helga Vlastuin
Juf Bea Hugo
Juf Ellen van Rijn
Juf Klazien Cuperus
Juf Alinde Riezebos
Juf Rosemarijn van Kruistum
Juf Gerdien Brink
Juf Nelly Drost
Juf Janine van der Ploeg
Juf Carola Zweistra
Juf Mathilde Schaap
Juf Heidi van den Berkt
Juf Laura Randewijk
Juf Jorieke Visser
Juf Nellie van der Horst
Meester Martijn Schilder
Juf Annemieke van Toor
Juf Heidi van den Berkt
Juf Klazien Cuperus
Juf Heidi van den Berkt
Juf Alma Grisnigt
Juf Carola Zweistra
Juf Carola Zweistra

Agenda
 Vrijdag 3 juli
- Nieuwsbrief 19
 Dinsdag 7 juli
- Wenmiddag groep 1 en 2
 Woensdag 8 juli
- Rapport mee
 Donderdag 9 juli
- Wenmiddag groep 1 en 2
- Kijkkwartier groep 3 t/m 8

Psalm van de week
Week 26 133:1 OB*
Week 27 12:1 NB
Week 28 68:10 OB
* kleuters leren deze psalm ook

Vr.morgen
Juf Mattanja de Graaf
Ma, di, do,
Meester Nico Simonse
vr
* Janine start het jaar met de groep. In de loop van het
jaar zullen Carola en Mathilde gaan integreren. Op deze
manier hopen we het verloop met verschillende
leerkrachten voor de groep te voorkomen.
Meer info over de leerkrachten die niet in de formatie
staan vindt u verderop in de nieuwsbrief.

Groep 7 is geslaagd voor het
verkeersexamen!

Wie missen we?

Overblijven

Juf Johanna van Hunen heeft nog een paar weken
op maandag groep 1b onder haar hoede. Daarna
stopt ze. Er was voor haar geen passend plekje
vrij binnen de school. We zien haar gelukkig als
ouder en ook als vliegende keep weer terug bij
ons op school. Ook meester Jaldert Veldman
missen jullie in het formatieplaatje. Jaldert gaat
komend jaar een Bijbelschool volgen. Tot slot
staat meester Daniël Dijkstra er niet op. Hij gaat
volgend jaar binnen de stichting aan de slag op
de Willem van Oranjeschool in Barneveld. We
gaan beide meesters erg missen. En ook voor hen
was het een moeilijke keus omdat ze een mooi
plekje binnen de Paasbergschool innamen. We
wensen de juf en meesters een mooie tijd toe. Juf
Heleen Kroesbergen heeft de laatste jaren de
adminstratie van de vereniging en van de school
gedaan. Vanaf komend jaar gaat ze alleen de
administratie van de Stichting doen. Haar plaats
wordt ingenomen door juf Mattanja de Graaf.
Voor administratieve vragen kunt u bij haar
terecht: administratie@paasbergschool.nl. We
kijken terug op een goede samenwerking met
Heleen en danken haar voor alles wat zij voor de
Paasbergschool heeft gedaan. We hopen dat
Mattanja zich snel thuis voelt bij ons op school.

We weten niet hoe we volgend jaar gaan
starten. Maar onze insteek is om onze
onderwijstijd weer zo in te richten als
voorheen. Daarom zullen we het overblijven
ook weer op gaan pakken. Dat vraagt nogal wat
van het overblijfteam… Daarbij zijn er voor
komend jaar zeven! overblijfouders nodig om
weer goed en stabiel te kunnen starten. Bij de
nieuwsbrief zit een opgaveformulier voor het
overblijven. Wilt u deze z.s.m. weer ingevuld
willen
versturen
naar:
overblijven@paasbergschool.nl of in de
overblijfbrievenbus op school deponeren. Als u
één, meerdere keren in de week of eens in de
twee weken mee wilt helpen met overblijven
horen we dat héél graag. Het zijn onzekere
tijden en het zou fijn zijn als we bepaalde
dingen snel duidelijk hebben.

Update komende activiteiten
Omdat nog niet de school in mogen vervalt de
schoonmaakavond. Na de zomervakantie starten
we normaal gesproken met een startfeest. Het
startfeest is bedoeld als bedankje naar ouders
voor al hun inzet voor de school en een
feestelijke start van het jaar waarin de
ontmoeting met elkaar centraal staat. Door de
regelgeving rondom Covid 19 hebben we
besloten om het startfeest dit jaar af te lassen.
We bekijken elke activiteit afzonderlijk en maken
hierin afwegingen wat wel en niet verantwoord
is. Gelukkig hebben we dit jaar nog kunnen
afsluiten met schoolreis en kamp van groep 8.
Ook de afscheidsavond en musical kan doorgaan.
We maken voor elke activiteit een protocol die
door de MR en bestuur getoetst en goedgekeurd
moet worden. Op deze manier hopen we van
alles wat kan te genieten binnen de vrijheden die
we hebben.

Cito na Coronaperiode
Op de Paasbergschool zijn we gewend om vanaf
groep 3 twee keer per jaar toetsen van het Citoleerlingvolgsysteem af te nemen, in
januari/februari en in juni.
Naast onze observaties en de methodetoetsen
helpen deze Cito-toetsen ons om de
ontwikkeling van de kinderen en de groep goed
te volgen gedurende hun schoolloopbaan.
Omdat het onderwijs de afgelopen maanden
door het "onderwijs op afstand" heel anders
vorm heeft gekregen, hebben we als IB-ers ons
afgevraagd of we deze Cito-toetsen in juni
"gewoon" af zouden gaan nemen of dat we de
afname bijvoorbeeld zouden uitstellen naar
september.
Na een zorgvuldige overweging hebben we
besloten de Cito-toetsen wel op het reguliere
moment, in juni, af te nemen.
We zullen de resultaten van de Cito-toetsen
gebruiken om een goed inzicht in de
ontwikkeling van onze leerlingen te
houden/krijgen: Zijn er de afgelopen periode
hiaten ontstaan bij bepaalde leerlingen of op
groepsniveau?
We krijgen zo voor ieder kind en iedere groep
een duidelijke beginsituatie voor het nieuwe
schooljaar. Na analyse van de toetsen weten we
waar uw kind in zijn/haar ontwikkeling staat en

waar na de zomervakantie nog aandacht nodig is.
Bij kinderen die andere resultaten halen dan
verwacht, zijn we gewend telefonisch contact op
te nemen met de ouders. Omdat er bij deze
toetsafnames wellicht meer leerlingen zijn die
andere resultaten behalen dan verwacht, kan het
zijn dat u deze keer niet telefonisch, maar per
mail over de resultaten van uw kind wordt
geïnformeerd.
We hopen op uw begrip!
Mocht u nog vragen hebben, neemt u dan gerust
contact met ons op.
Juf Heidi van den Berkt (IB groep 5-8)
Juf Klazien Cuperus (IB groep 1-4)

Nieuw jaar, nieuwe leerkracht
Op dindag 7 en donderdag 9 juli zijn er de
wenmiddagen voor de groepen 1 en 2. De
kinderen krijgen die middagen les van hun juf die
ze komend jaar krijgen. Op 9 juli zullen de
kinderen uit de andere groepen het laatste
kwartier van de middag (14.15-14.30uur) ook
even een kijkje nemen tijdens het
“kijkkwartiertje” in hun nieuwe groep bij hun
nieuwe meester of juf.

Vermist
We hebben de afgelopen maanden meer dan 60
chromebooks uitgeleend aan kinderen die ze
nodig hadden tijdens het thuiswerken. We
missen nog één chromebook en twee opladers.
Als u thuis nog een onbekende Dell oplader hebt
liggen dan zou het maar zo kunnen dat het een
vermiste oplader is van ons.

Brigadieren
Al jarenlang was Nanny van der Zee één van de
twee verkeersouders die ervoor zorgden dat het
brigadieren goed geregeld was. Omdat dit
Nanny’s laatste jaar is, zijn we op zoek naar een
nieuwe verkeersouder die samen met Wilma van
den Top de zorg voor het bieden van een stukje
veiligheid aan onze kinderen zou willen
oppakken. Heeft u interesse of wilt u meer
weten?
We
horen
graag
van
u:
info@paasbergschool.nl

Boom
Helaas is de kastanjeboom op het plein bij de
Paasbergschool doodgegaan. Deze zal
omgezaagd moeten worden. Is er een vader of
moeder die dat zou willen doen? Het kan
afgevoerd worden of als brandhout
meegenomen worden. Voor meer info:
info@paasbergschool.nl

Kamp en Schoolreis
De kinderen en begeleiding zijn vandaag weer
veilig aangekomen na drie heerlijke dagen
kamp aan het Zeumerse Gat. We kijken terug op
drie geslaagde dagen. In de volgende
nieuwsbrief volgt nog een verslag van enkele
leerlingen. Ze hadden nu de kracht niet meer
om nog iets op papier te zetten .
Voor groep 1 t/m 7 zit het schoolreisje er weer
op. Wat hebben ze genoten! En wat fijn dat we
dit konden laten doorgaan.

MR
Vorige week heeft de MR afscheid genomen
van Regina Zoeter en Nelly Drost. We willen hen
beide danken voor hun inzet de afgelopen
jaren. Nellie neemt de plek van Nelly in. En
Wiljan neemt de plaats van Regina in. We
hopen dat de goede samenwerking die er is
tussen school en MR nog jaren blijft.
Sinds mijn jongste zoon 4 is,
werk ik op de Paasbergschool.
Dat is inmiddels 14 jaar, een
hele tijd alweer. Het is voor mij
een nieuwe ervaring om na al
die jaren de school eens van
een andere kant te bekijken, dan alleen als juf
voor de groep. Samen met de andere MR leden,
en ook de GMR, nadenken over een stukje
beleid en onderwijskundige doelstellingen van
de school lijkt mij een leuke uitdaging. Als u
vragen hebt over of aan de MR dan bent u van
harte welkom om die te stellen.
Vriendelijke groet van Nellie van der Horst,
groepsleerkracht van groep 7

Graag wil ik me even
voorstellen. Mijn naam is
Wiljan Wiersma, (nog net) 49
jaar en vader van Laurens die in
groep 3 van de Paasbergschool
zit. We wonen “achter de
molen” (Concordia) in een
historisch stukje op een
steenworp afstand van het centrum. Sinds
ongeveer 3,5 jaar kerken we in de Nieuwe
Kerkgemeente in Ede. Voorheen ben ik lid
geweest van de Gereformeerde Kerk (PKN) te
Bennekom en ik ben in die gemeente actief
geweest op het vlak van jeugdwerk en
kerkenraad.
In het dagelijks leven ben ik werkzaam als
marketeer binnen de afdeling oncologie van een
farmaceutisch bedrijf dat in Utrecht is gevestigd.
In mijn jeugd heeft het onderwijs een belangrijke
rol gespeelt, mijn beide ouders waren werkzaam
in het onderwijs. Ondanks het feit dat ik nooit de
ambitie heb gehad om voor de klas te gaan staan,
stroomt er toch een klein beetje onderwijsbloed
door mijn aderen.
Ik hoop een positieve bijdrage te kunnen leveren
binnen de MR door een grote betrokkenheid te
tonen. Ik wil me graag verdiepen in de
verschillende aspecten van onderwerpen die
relevant zijn voor zowel het onderwijzend
personeel, maar ook voor u als ouders en uw
kinderen.
Een paar keer per week kunt u me aantreffen op
het schoolplein.
Wellicht spreken we elkaar!
Een hartelijke groet,
Wiljan Wiersma

Coronabericht vanuit GGD
Beleid kinderen groep 1 en 2
Kinderen tot en met groep 2 met alléén een
neusverkoudheid (zonder koorts of andere
luchtwegklachten) mogen naar school, behalve
als zij contact hebben gehad met een bevestigde
coronapatiënt of als volwassen gezinsleden
klachten van koorts en/of benauwdheid hebben.
Kinderen met koorts of met een volwassen
gezinslid met koorts en/of benauwdheid of
kinderen die in contact zijn geweest met een
bevestigde coronapatiënt, blijven dus wel thuis.

Dit beleid is aangepast omdat gebleken is dat
kinderen jonger dan 6 jaar zonder koorts bijna
altijd verkoudheidsklachten hebben door een
ander (verkoudheids)virus dan het coronavirus.
Er worden bijna geen kinderen positief getest
op coronavirus, terwijl het testen wel een nare
ervaring kan zijn voor het kind. Ook is gebleken
dat kinderen die wel besmet zijn met het
coronavirus, zeer beperkt bijdragen aan de
verspreiding ervan.
Beleid kinderen groep 3 t/m 8
Voor kinderen in groep 3 t/m 8 is het beleid niet
veranderd. Indien zij klachten hebben passend
bij een corona-infectie, dienen zij thuis te
blijven, ook bij uitsluitend neusverkoudheid. Als
een kind getest wordt en geen corona-infectie
heeft (negatieve testuitslag), dan mag het weer
naar school, ook als het nog klachten heeft. Als
het kind niet wordt getest, mag het naar school
als het kind klachtenvrij is. –
Ouders met klachten passend bij corona-virus
Als ouders klachten van koorts en/of
benauwdheid hebben, moeten kinderen
thuisblijven tot de testuitslag van de ouder(s)
bekend is. Als de ouder(s) geen corona-infectie
blijkt te hebben (negatieve testuitslag), kan het
kind weer naar school, ongeacht de klachten
van de ouders. Als de ouder(s) wel een coronainfectie heeft (positieve testuitslag), zal de GGD
contact opnemen met deze persoon en de
isolatie en quarantaine maatregelen voor het
gezin bespreken. Dit houdt in dat het kind niet
naar de school zal mogen gaan.

Afsluitend
Misschien heeft u vragen over de informatie in
de nieuwsbrief, over het overblijven of
formatie. Mail of bel gerust. We wensen u goed
weekend toe. U kunt ons volgen op Facebook
en Twitter.
Hartelijke groet, team Paasbergschool.

