
 

Psalm van de week 

Week 6 Psalm 19:1 NB 

Week 7 Psalm 139:14 OB 

Week 9 Psalm 76:1 NB 

 

 

 
 

 

 
5 februari 2021 

 

We mogen weer! 
Ontberen doet waarderen. Dat is het laatste jaar 
wel gebleken. In de afgelopen weken hebben we 
de kinderstemmen en hun gezelligheid echt 
gemist. We hebben in alles gezocht naar de juiste 
manier om de kinderen te motiveren en vooruit 
te helpen. Maar je merkt wel echt de afstand bij 
onderwijs op afstand. We hopen de komende 
periode weer ons onderwijs op school op te 
pakken. Preventief hebben we maatregelen 
genomen die tegelijk werkbaar zijn. We hopen 
dat we er de komende maanden, zonder uitval, 
kunnen zijn voor de kinderen.  
We hopen op een mooie tijd met elkaar. En in 
alles is ons vertrouwen en onze hoop op God.  
Hij houdt alles in Zijn hand. Dat is een enorme 
geruststelling.  
 
 

 
Maatregelen 
Gisteren heeft u van ons een uitgebreide brief 
ontvangen over het onderwijs vanaf 8 februari. 
Wilt u de informatie, zeker over de ingangen en 
eenrichtingsverkeer, goed doornemen zodat we 
een duidelijke en veilige start met elkaar 
hebben? 

 
 
 

 
Agenda  

 
 Dinsdagmiddag 9 februari 

- Wenmiddag groep 1b  
 

 Woensdag 10  februari  
- Gebedskring (online) 

 
 Donderdagmiddag 11 februari 

- Wenmiddag groep 1b  
 
 Vrijdag 19 februari  

- Nieuwsbrief 11 
- Groep 5 t/m 8 14.30 uur start vakantie 
- Groep 1 t/m 4 11.45 uur start vakantie 

 
 Week 8 

- Voorjaarsvakantie 
 
 Dinsdagmiddag 9 februari 

- Wenmiddag groep 1b  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brigadieren 

Week 6 Amelie 

Week 7 Anoek 

Week 9 Nathan 

 



 

Bingo 

Verveel jij je in deze tijden of kun je je energie 
niet kwijt? 
Doe dan mee met de wandelbingo’s van 
Sportservice Ede en Malkander! Er zijn 3 
verschillende edities die je uitdagen om op een 
leuke manier in beweging te komen (zie bijlage). 
Plaats een leuke of ludieke foto op je Socials, tag 
ons en maak kans op een leuke prijs! Op 
woensdag 24 februari wordt de winnaar bekend 
gemaakt. Veel plezier! 

 
Afscheid juf Carola Zweistra 

Na een aantal jaar te hebben gewerkt op de 
Paasbergschool, komt er na de voorjaarsvakantie 
een einde aan. Helaas lukt het me niet om terug 
te komen voor de klas, hoe graag ik dat ook zou 
willen.  
Ik kijk terug op een hele fijne, gezellige en 
leerzame tijd en ik heb genoten van het contact 
met de kinderen. Het vieren van feestjes was 
altijd erg speciaal hier en regelmatig kon je me 
door de hele school heen horen lachen. De 
mogelijkheid om de studie talentbegeleiding te 
mogen doen was super en ik ben blij dat ik die 
kennis heb kunnen inzetten op school. Ik kijk uit 
naar nieuwe kansen die zich aandienen en 
wellicht komen we elkaar nog eens tegen! 
Onderstaande zegenlied wil ik iedereen 
meegeven: 

De zegen van God wens ik jou toe, 
weet dat Hij jou nooit verlaat. 
De zegen van God blijft bij jou, 

overal waar je gaat. 
Vrede voor jou en Zijn hand op jouw leven. 

Liefde en vreugde zal Hij aan je geven. 
 

´ 

Geen… 

De afgelopen week kregen we te horen dat de 
(junior) sportolympiade doorgeschoven wordt 
naar september. Het schoolvoetbaltoernooi is 
afgelast en gaat dit schooljaar niet door. Echt 
heel jammer, maar begrijpelijk gezien de 
omstandigheden waarin we ons bevinden. 
De rapporten en gespreksmomenten worden 
van maart naar april verschoven. In de 
nieuwsbrief voor de voorjaarsvakantie 
ontvangt u de nieuwe data. 
 

Wegwerkzaamheden 

Maandag 08-02-2021 wordt er gestart met de 
aanleg van de warmteleiding in de Verlengde 
Amsterdamseweg. De werkzaamheden worden 
uitgevoerd in 3 fases. Start fase 1 is vanaf de 
Grotestraat. In de bijgevoegde informatiebrief 
meer hierover.  
 

Tweede 

In de eerste lockdown waren 
we eerste geworden met de 
thuisspelen van Sportservice 
Ede. In de tweede lockdown 
tweede! Een hele mooie 
prestatie, met een hockeyset 
als prijs. Nu maar hopen dat 
we nooit derde worden… 
 

 
Afsluitend 

Zoals u heeft kunnen lezen nemen we afscheid 
van juf Carola Zweistra, met pijn in ons hart. Op 
de jaren dat ze op onze school heeft gewerkt is 
ze altijd keihard op zoek geweest naar het beste 
voor de kinderen. We gaan haar missen en 
hopen dat ze haar enorme hoeveelheid 
talenten mag gaan inzetten op een nieuwe plek. 
Carola, we wensen je van harte Gods zegen toe!  
Op donderdag 18 februari zal haar laatste 
werkdag zijn bij ons op school. 
We danken u voor uw enorme inzet de 
afgelopen periode en zijn blij dat we dit werk 
weer van u mogen overnemen. 
 
Team Paasbergschool 
 


