
 

Psalm van de week 

Week 11 Psalm 122:1 NB 

Week 12 Psalm 28:5 OB 

Week 13 Psalm 22:1 NB 

 

 
 

 

 
26 maart 2021 

 

Pasen 
Het is anders toeleven naar Pasen dan andere 
jaren. Op school worden wel de liederen 
gezongen en de verhalen verteld. Maar zeker in 
het toeleven naar grote feestdagen toe missen 
we de weekopening. Samen de week beginnen, 
samen zingen, samen bidden. Terwijl juist in deze 
tijd de boodschap van Goede Vrijdag en Pasen 
een fantastische is.  
Op Goede Vrijdag droeg Jezus alle pijn, verdriet, 
zonde en leed van de wereld. Hij droeg daar de 
toorn van God. Als een magneet ging alles naar 
Hem toe Die aan het kruis hing zodat wij in 
vrijheid door Hem mogen leven. En na Zijn 
sterven aan het kruis was daar op Pasen Zijn 
opstanding uit de dood. Hij heeft de dood 
overwonnen! Niet verwonderlijk dat we juist in 
deze tijd het bijeenkomen om  tot eer van Jezus 
te zingen zo missen. 
 
  

 
 

Agenda  
 

 Woensdag 31 maart 
- Gebedskring 

 
 Donderdag 1 april 

- Paasviering in de klas 
 
 Vrijdag 2 april 

- Goede vrijdag, kinderen zijn vrij 
 
 Maandag 5 april  

- 2e Paasdag, kinderen zijn vrij 
 
 Dinsdag 6 april 

- Studiedag, alle kinderen zijn vrij 
 
 Vrijdag 9 april 

- Nieuwsbrief 14 
 
 Woensdag 14 april 

- Gebedskring 
- Rapport 2 ( groep 3 t/m 8) 

 
 Donderdag 15 april 

- Spreekmiddag en avond (10-
minutengesprekken) 

 
 Dinsdag 20 april 

- Spreekmiddag en avond (10-
minutengesprekken) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brigadieren 

In verband met wegwerkzaamheden de 

komende weken geen klaar-overs 



 

Ede-Doet 
De eerste bonnen zijn inmiddels in verschillende 
delen van Ede in de brievenbus gevallen. We 
doen als Paasbergschool altijd mee aan deze 
actie. Op deze manier proberen we het 
schoolplein zo fris mogelijk te maken. Voor het 
onderstaand project zijn we nu aan het sparen: 
---- 
Twee bomen plein Paasbergschool 
Wij zijn blij met het grote schoolplein om de 
Paasbergschool. Het schoolplein is een open 
schoolplein voor buurtkinderen. Het afgelopen 
jaar is één van onze grote bomen doodgegaan. 
Ook is de wens om meer schaduw bij de zandbak 
te creëren, het liefst zo natuurlijk mogelijk. Met 
twee bomen zou het leefmilieu voor iedereen op 
en om het plein verbeteren. Meer groen in de 
buurt en dichtbij de kinderen! 
---- 
Als u dit initiatief wilt steunen kunt u zelf uw bon 
activeren en doneren. Maar u kunt ook de bon 
meegeven aan uw kind, dan activeren en 
doneren wij de bon voor u t.b.v. het schoolplein. 

 

Wegwerkzaamheden 
De komende periode, t/m de meivakantie, zullen 
we te maken hebben met wegafsluitingen rond 
de school. Er is veel contact geweest met de 
uitvoerders en de gemeente. We hopen dat de 
situatie overzichtelijk en veilig blijft. In de bijlage 
vindt u de meest recente brief die verstuurd is 
naar de buurtbewoners. De printscreen die 
hiernaast staat bevat de meest belangrijke 
informatie over de afsluiting.   
 
 

 
 
 
 
 

Afsluitend 

Een korte nieuwsbrief die we willen afsluiten 
met wat mooie berichten. In de eerste plaats 
willen we Nathan, Elianne en hun ouders 
feliciteren met de geboorte van Hannah. Voor 
de ouders veel zegen toegewenst in de 
opvoeding. Juf Alinde Riezebos en juf Jorieke 
Visser kwamen ook met mooie berichten. Ze 
zijn allebei in verwachting! Een hele goede 
zwangerschap toegewenst.  
De volgende nieuwsbrief staat gepland op 9 
april. U kunt ons volgen op Instagram en 
Facebook.  
 
Team Paasbergschool 
 

 

#allesvoor het plein 

Groep 8 oefent slagbal. Op kamp 
willen ze proberen de meesters en 

juffen te verslaan #kanslozemissie.  
Groep 1 kijkt vol bewondering toe. 


