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Punt of komma… 
Waar we aan het begin van de zomer hoopte een 
punt te kunnen zetten achter het thuiszitten 
werden we deze week weer teruggefloten en is 
er weer onderwijs op afstand. We hadden als 
team zo gehoopt dat we dit nooit meer hoefden 
mee te maken, maar het werd geen punt maar 
een komma. We hopen met jullie dat de getallen 
rondom het virus snel dalen en dat we elkaar 
eerder mogen zien. De komende week mogen we 
het kerstfeest vieren. Waar na de zondeval in het 
paradijs leek alsof er een punt was gezet, is Jezus 
gekomen om de zonde van ons op zich te nemen. 
Hij maakt van de punt een komma. Hij is het Licht 
in de duisternis. In deze periode wordt donker, 
nog donkerder, maar licht nog lichter. We 
wensen jullie een hele mooie en zegenrijke kerst 
toe. Daarnaast ook een hele fijne vakantie 
toegewenst! 
 
 

 

 

 

 

 

 
Agenda  

 
 Week 52 en week 53 

- Kerstvakantie 
 
 Maandag 4 januari 

- Ophalen Chromebooks 
- Start onderwijs op afstand 

 
 Vrijdag 8 januari  

- Online luizencontrole 
 

 Woensdag 13 januari 
- Gebedskring (online) 

 
 Vrijdag 15 januari 

- Nieuwsbrief 9 
 
 Maandag 18 januari 

- Hopelijk weer op school 



 

Ophalen Chromebooks 
Op maandag 4 januari liggen de Chromebooks 
klaar voor degenen die er geen één hebben. 
Tussen 9 en 12 uur kunnen deze opgehaald 
worden.  
Heb je nog geen Chromebook gereserveerd, 
maar heb je er wel één nodig? Mail dan meester 
Martijn Schilder.  
 

Noodopvang 
We hebben de noodopvang met de Edese 
Drieslag scholen kunnen regelen. In 
samenwerking met de Regenboog en 
Duimelotje. Vanaf maandag 4 januari zijn de 
aangemelde kinderen welkom op de 
Koepelschool aan de Anton Mauvestraat 10a. De 
kinderen die normaal gesproken na schooltijd 
worden opgevangen door Bzzzonder worden nu 
om 14.30 uur opgehaald. Op woensdag- en 
vrijdagmorgen de reguliere tijden. Het is echt fijn 
om te merken dat iedereen er toch weer de 
schouders onder zet om het goed te laten 
verlopen.  
 

Even iets leuks 

De EO heeft voor de kerst weer een mooi lied 
opgenomen waarin ook mensen uit verschillende 
kerken zingen. Twee van onze collega’s zijn hierin 
te zien. Ik verklap niets. Hierbij de link. 
 

Afsluitend 

We waren in de groepen druk geweest om het 
kerstpleinconcert voor te bereiden. Om zo het 
Kerstgeluid bij de buren te brengen. Ook de 
ouderraad was druk bezig geweest om met 
vuurkorven en een chocomelkraam het plein in 
te richten. Helaas… Toch hebben we 
dinsdagmiddag nog kunnen genieten van een 
kerstviering in alle groepen. De ouderraad wist 
ons weer te verrassen met kerstkransjes en 
warme chocomelk. Hartelijk dank voor jullie 
enorme inzet, echt de slagroom op de taart. We 
wensen u allen nogmaals een hele goede tijd toe. 
En hopen u zo spoedig mogelijk weer op school 
te ontmoeten.  
 
Team Paasbergschool 
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