
 

Psalm van de week 

Week 11 Psalm 122:1 NB 

Week 12 Psalm 28:5 OB 

Week 13 Psalm 22:1 NB 

 

 

 
 

 

 
12 maart 2021 

 

Biddag 
Afgelopen woensdag was het biddag. In alle 
groepen stonden we stil bij het gebed naar 
aanleiding van Nehemia 2. Wat vraagt God van 
ons en hoe bouwen wij op God? In groep 4 
hebben de kinderen gebedshuisjes gemaakt.   

 
Ede Doet 
Nog één week en dan wordt de eerste 
waardecheque van 2021 bezorgd! Net als vorig 
jaar hebben de cheques een waarde van €7,50. 
Houd de brievenbus goed in de gaten. We sparen 
op de Paasbergschool voor nieuwe bomen op het 
schoolplein. Geef gerust de cheque mee aan uw 
kind. Wij activeren op school alle gekregen 
bonnen. We hopen er weer veel te ontvangen! 

 
 
 
 

Agenda  
 

 Woensdag 17 maart 
- Gebedskring (08.30-09.30) 

 
 Vrijdag 26 maart 

- Nieuwsbrief 13 
 
 Woensdag 31 maart 

- Gebedskring (08.30-09.30) 
 
 Donderdag 1 april 

- Paasviering in de klas 
 
 Vrijdag 2 april t/m 6 april 

- Paasvakantie, kinderen zijn vrij 
 
 Vervallen data 

- Geen Rapport op 17 maart 
- Geen spreekavonden op 18 en 23 maart 
- Geen opa en oma ochtend op 24 maart 

 
 Nieuwe data 

- Woensdag 14 april   Rapport 2 
- Donderdag 15 april spreekmi/avond 
- Dinsdag 20 april spreekmi/avond 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brigadieren 

Week 11 Liron 

Week 12 Sam 

 



 

Pasen wordt Pinksteren 
We hebben dit jaar geen grote viering voor Kerst 
en Pasen gehad. Dit door de Coronamaatregelen. 
We hebben als school besloten om op vrijdag 21 
mei ’s ochtends met elkaar Pinksteren te vieren. 
We hopen dat er t.z.t. meer vrijheden zijn 
waardoor we op het plein of in de aula een mooie 
viering met elkaar kunnen hebben. 
 

Toetsen 
Normaal gesproken nemen we in de laatste twee 
weken van januari en de eerste week van 
februari in de groepen 2 t/m 7 Cito-toetsen af. 
Doordat de kinderen in die periode thuis waren, 
is dat dit jaar niet gebeurd. 
In maart willen we deze Cito-toetsen alsnog 
afnemen. Hierbij informeren we u waarom we dit 
gaan doen. 
Toetsen zijn voor ons een hulpmiddel om meer 
informatie te krijgen over de ontwikkeling van 
onze leerlingen. Met deze informatie kunnen we 
bepalen wat zij van ons nodig hebben in de 
komende periode. Zowel de leerlingen als ons 
onderwijs gaan hierop vooruit. 
Deze volgtoetsen worden door ons niet 
beschouwd als een waardeoordeel over de 
leerling en/of de leerkracht. Toetsen zijn geen 
eindpunt om naar toe te werken, maar een 
aanknopingspunt om ons onderwijs verder vorm 
te geven. 
Wij nemen de Cito-toetsen de komende periode 
af om met de resultaten van deze toetsen vast te 
stellen waar onze leerlingen nu, na de periode 
van thuiswerken, staan in hun ontwikkeling en 
welke aanpak dat de komende maanden van de 
leerkrachten vraagt. 
De toegevoegde waarde van Cito-toetsen ten 
opzichte van observaties en methodetoets-
resultaten is dat deze toetsen een objectief beeld 
geven van waar de leerling staat. Daardoor 
kunnen we de algehele ontwikkeling goed in 
kaart brengen en vergelijken met andere 
leerlingen in de klas, op school of in het land. 
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. 

 
 

Handige vader of moeder 

Helaas is in de huishoek van de kleuters de tafel 
kapot gegaan. 
Heeft iemand thuis een tafeltje van ongeveer 
60 bij 60 cm die wij mogen gebruiken? 
Ook zijn we op zoek naar een ouder die het leuk 
vindt om dit bankje (zie foto) voor ons te 
verven. Graag ontvangen we als kleuterjuffen 
van u een Parrobericht als u ons kan helpen. 

 

Vakantierooster 2021-2022 

 Nogmaals het vakantierooster voor komend 
schooljaar. In de nieuwsbrief voor de 
voorjaarsvakantie stond de datum van de 
meivakantie en zomervakantie verkeerd. 
Hierbij de goede data. 

 
 
 
 
 

 
 

Vakantie Datum 
Herfstvakantie 18-10-2021 t/m 22-10-2021 

Kerstvakantie 27-12-2021 t/m 07-01-2022 

Voorjaarsvakantie 28-02-2022 t/m 04-03-2022 

Paasvakantie 15-04-2022 t/m 18-04-2022 

Meivakantie 25-04-2022 t/m 06-05-2022 

Hemelvaartsvakantie 26-05-2022 t/m 27-05-2022 

Pinkstervakantie 06-06-2022 

Zomervakantie 08-07-2022 t/m 19-08-2022 



 

Werkzaamheden 

De komende tijd gaat er veel gebeuren qua 
werkzaamheden aan het wegdek rond de 
Paasbergschool. De Verlengde Amsterdamseweg 
is nu al voor autoverkeer gesloten. Door de 
sneeuw en vrieskou zijn de werkzaamheden 
uitgelopen en hebben we de komende weken 
hier nog steeds mee te maken. De afsluiting 
verplaatst zich steeds meer richting de kruising 
van de Verlengde Amsterdamseweg en de 
Bunschoterweg. Deze werkzaamheden hebben 
te maken met de aanleg van het warmtenet.  
Als deze werkzaamheden voorbij zijn gaat de weg 
voor de school voor weken dicht. Het asfalt zal 
vernieuwd worden. We zijn met de gemeente in 
gesprek hoe we de situatie zo veilig mogelijk 
kunnen houden. Bijgevoegd informatie over 
afsluitingen en rijrichtingen.  
 

GGD 

Welkom bij de jeugdgezondheidszorg 
De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) helpt bij het 
gezond en veilig opgroeien van kinderen van 0 
tot 18 jaar. Dit doet de JGZ op het 
consultatiebureau, op school en in de wijk. 
Iedere school heeft een eigen JGZ-team, 
bestaande uit een doktersassistent, een 
jeugdverpleegkundige en jeugdarts. 
Wij werken volgens de richtlijnen van het RIVM 
om verspreiding van het corona virus te 
voorkomen: als wij zelf klachten hebben, blijven 
wij thuis. We maken alles wat we gebruiken vaak 
schoon en wassen onze handen. Ook geven wij 
geen handen.  
Standaardonderzoeken 
Op de basisschool krijgen kinderen twee 
standaardonderzoeken. Dit gebeurt rond 6 jaar 
en rond 10 jaar door de doktersassistent. Bij deze 
onderzoeken wordt gelet op de groei en 
ontwikkeling. Ook wordt gevraagd hoe het met 
uw kind thuis, op school en in de vrije tijd gaat. 
Ouders/verzorgers zijn bij deze onderzoeken niet 
aanwezig. U krijgt thuis voorafgaand aan het 
onderzoek een brief met daarbij een vragenlijst. 
U kunt hierop ook aangeven of u vragen heeft 
over de gezondheid of het gedrag van uw kind. 
Spreekuren 
Zijn er bijzonderheden of heeft u vragen, dan 
wordt u samen met uw kind uitgenodigd voor het 

spreekuur van de jeugdarts of 
jeugdverpleegkundige. Ook kunt u zelf een 
afspraak maken als u vragen heeft over de 
ontwikkeling, gezondheid (gehoor, zien, 
motoriek, groei), welzijn of opvoeding van uw 
kind. Hierbij kunt u denken aan onderwerpen 
als eten, slapen, zindelijkheid, de sociaal-
emotionele ontwikkeling en de puberteit (als 
het kind iets ouder is). 
Nog vragen of een afspraak maken: 

• http://www.vggm.nl/jeugdengezondheid 
• Stuur een email naar: ggd@vggm.nl  
• Of bel ons op werkdagen tussen 9.00 en 

17.00 uur, tel: 088 - 355 6000.  
Wij hopen uw kind binnenkort te zien, 
het JGZ-team   
 

Afsluitend 

We willen de familie Sneep feliciteren met de 
geboorte van Noam. Thimo (groep 3), van  harte 
gefeliciteerd! Naast dit mooie nieuws zijn er 
ook zorgen in verschillende families. Bij de 
moeder van Ezra (groep 8) is in december 
borstkanker geconstateerd. Op dit moment zit 
ze in de chemobehandelingen tot medio mei. 
Waarna er een operatie en mogelijk 
bestralingen zullen volgen. Nog een zware tijd 
ligt voor hen. Willen jullie haar en de familie 
meenemen in uw gebeden. Via deze weg wil de 
familie ook iedereen bedanken voor de kaartjes 
die ze afgelopen tijd hebben ontvangen. 
We wensen u allen een heel goed weekend toe. 
De volgende nieuwsbrief staat gepland op 26 
maart.  
Team Paasbergschool 
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