16 juli 2020
Afscheid
Wat waren wij blij en dankbaar dat we
dinsdagavond met ouders en de kinderen van
groep 8 een afscheidsavond en musical hadden.
De afgelopen maanden waren er al heel wat
alternatieven langsgekomen maar gelukkig was
dat niet nodig. Op zo’n moment merk je des te
meer waar we als Paasbergschool voor staan. We
willen graag dichtbij de kinderen en de ouders
staan. Er samen voor elkaar zijn in goede en
slechte tijden. Tijdens de afscheidsavond hebben
we stilgestaan bij de persoonlijke aandacht die
God aan ons heeft besteed. In de Bijbel staat:
“Heer U heeft mij in de moederschoot geweven.”
Een treffend beeld. God die bezig is in de
moederschoot om je een huidskleur, karakter,
neus en mond te geven. All lives matter, ieder
leven is belangrijk en waardevol. Hij is de maker
van iedereen. Hij heeft een plan met de leerlingen
van groep 8. Deze God was er bij ook in het
afgelopen jaar. Tijdens de Coronacrisis, ervoor en
erna. Vandaag staan we er met de leerlingen van
groep 1 t/m 7 bij stil dat God er bij is in de storm
en in de stilte van je leven. We hopen en wensen
u en de kinderen een mooie en rustige
zomervakantie toe. We hopen dat we na de
zomervakantie nog meer afscheid hebben
genomen van het Coronavirus en dat we elkaar
weer in gezondheid mogen ontmoeten.







Donderdag 8 oktober 2020
Vrijdag 20 november 2020
Woensdag 3 februari 2021
Dinsdag 6 april 2021
Maandag 14 juni 2021

Schoolverlaters
De volgende leerlingen gaan onze school verlaten:
Yorick, Sophie, Maurien, Tobias, Thomas,
Cathelijne, Mick, Rachel, Rosanne, Tim, Daniël,
Lucas, Denise, Nienke, Sebas, Anne-Lynn, AnneSophie, Mattanja, Joachim, Larissa, Leon, Luca,
Jonathan, Boudewijn, Daan, Sofieke, Jasmijn, Britt,
Merel en Elvira. We wensen jullie veel plezier op
jullie nieuwe school. We hebben ook afscheid
genomen van ouders die heel betrokken waren op
de school. Bedankt voor jullie inzet en positiviteit,
ook jullie gaan we missen.

Voorkom de leesdip!
Het is voor veel kinderen belangrijk dat ze blijven
lezen in de vakantie. We willen u stimuleren en
motiveren om iedere dag met uw kind te lezen.
Ook voorlezen is een hele goede vorm om
kinderen te laten ervaren hoe leuk lezen is.

Bereikbaarheid in de vakantie
Het kan voorkomen dat u in verband met
bijzondere omstandigheden in de komende
zomervakantie contact wilt opnemen met school.
Mocht dat het geval zijn, dan kunt u via Parro een
bericht sturen aan Nico Simonse.

Afsluitend

Studiedagen
De Google jaarkalender is al gevuld t/m de
kerstvakantie. Hiernaast heeft u alvast de
studiedagen voor komend schooljaar:

De afgelopen week liep anders dan verwacht.
Door het overlijden van de vader van juf Nelly
Drost kon ze de laatste dagen niet meer werken.
Heel veel sterkte Nelly. Juf Nellie van der Horst
brak op school haar grote teen. Beterschap! We
wensen u allen een hele goede vakantie toe.
Hopelijk kunt u heerlijk ontspannen en genieten.
We hopen elkaar op 31 augustus weer te
ontmoeten op de Paasbergschool.
Hartelijke groet, Team Paasbergschool.

