
 

Psalm van de week 

Week 20 Psalm 130:4 NB 

Week 21 Psalm 17:3 OB 

Week 22 Psalm 96:4 NB 

 

 

 
 

 

 
30 april 2021 

Rust 
Na een hectische periode kunnen we dankbaar 
terugkijken. Ondanks de onzekerheid die we elke 
keer ervaren rondom het Coronavirus is het 
fysieke onderwijs doorgegaan. Daarnaast 
hebben we in de groepen ook verjaardagen van 
leerkrachten, Koningsspelen en groepstrainingen 
kunnen houden. Alles wat als vanzelfsprekend 
wordt gezien is in deze tijd bijzonder. Het 
gebedsteam van de Paasbergschool komt nog 
om week digitaal samen om te bidden voor de 
school. Gebed om bescherming, wijsheid en 
inzicht. Gebed voor de kinderen die het moeilijk 
hebben na de lockdown. We hopen dat de 
ouders van de gebedsgroep snel weer fysiek bij 
elkaar kunnen komen. We zijn keer op keer 
verwonderd door de kracht van het gebed.   
Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u 
nodig hebt en dank Hem in al uw gebeden. Dan 
zal de vrede van God, die alle verstand te boven 

gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus 
bewaren. Filippenzen 4:6-7 

Dan is het nu vakantie. Tijd om even tot rust te 
komen. We hopen een ieder na de vakantie 
uitgerust en gezond weer op school te 
ontmoeten. 
 

Uit de MR 
De afgelopen maanden is er veel contact geweest 
tussen de MR en de directie over eventuele 
invoering van het continurooster, waarover we u 
met enige regelmaat hebben geïnformeerd. 
Gedurende dit proces is gekeken naar wat de 
schooltijden zouden zijn, wat het effect is op de 
werkdruk van de leerkrachten en die van de 
kinderen. Er is gekeken naar ervaringen van 
andere scholen en uiteraard zijn ook de huidige 
eigen ervaringen met het continurooster 
meegenomen. We zijn nu op het punt gekomen 
waarop we ook de mening van de ouders willen 
peilen. Dit zullen we doen via een digitaal 
formulier. U zult daarover binnenkort een e-mail 
van ons ontvangen met meer informatie en een 
link naar de peiling zelf. 

Agenda  
 

 Week 18 en 19 
- Meivakantie 

 
 Woensdag 19 mei 

- Gebedskring 
 
 Donderdag 20 mei 

- Schoolfotograaf 
 
 Vrijdag 21 mei 

- Luizencontrole 
 
 Maandag 24 en dinsdag 25 mei 

- Pinkstervakantie 
 
 Vrijdag 28 mei 

- Nieuwsbrief 17 
 
 Dinsdag 1 juni 

- Schoolreis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brigadieren 

Week 20 Liron 

Week 21 Lev 

Week 22 Levi 



 

Zending 
Vorig jaar hebben we geld gespaard voor het 
project van World Servants vanuit de Nieuwe 
kerk. Er is gespaard voor de uitbouw van de 
kliniek in Miloso. In totaal is er voor dit project 
meer dan €135.000 opgehaald. Wat een bedrag! 
Vorig jaar kon de reis vanwege Corona niet 
doorgaan, dit jaar helaas ook niet. Het 
bouwproject zal nu worden uitgevoerd door de 
lokale partnerorganisatie met de lokale 
aannemers en inwoners van Miloso. Omdat de 
reis- en verblijfskosten niet gemaakt worden, is 
er nog geld over om in de buurt een tweede 
kliniek te bouwen. Namens de Nieuwe kerk 
groep bedanken we u voor uw bijdrage. 
De rest van het schooljaar blijven we doorsparen 
voor stichting Woord en Daad, vanuit deze 
stichting wordt ons sponsorkindje bekostigd.  
 

Bedankt 
De vader van Hugo heeft voor de groepen 1 en 2 
oude krukjes weer omgetoverd tot frisse, als 
nieuwe krukjes door ze super strak te schilderen. 
Hartelijk dank hiervoor! 
De moeder van Bente en Finn heeft het 
kleuterbankje meegenomen naar ’s Heeren Loo  
in Wekerom waar ze het bankje onder handen 
hebben genomen, met een heel gaaf resultaat! 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Schooltijden na de meivakantie 
Onze schooltijden blijven tot aan de 
zomervakantie zoals ze waren. Alleen gaan we 
de inloop en uitlooptijden weer terugbrengen 
naar de oude tijden. Dat betekent concreet: Om 
08.20 uur gaan de schooldeuren weer open 
voor de kinderen en mogen ze naar binnen. Om 
08.25 uur gaat de eerste bel en moet iedereen 
naar binnen. Om 08.30 uur gaat de tweede bel 
en starten de lessen. Wilt u erop letten dat u 
weer op tijd komt. In de afgelopen weken zijn 
het aantal te laatkomers flink gestegen. Dit gaat 
ten koste van de onderwijstijd.  
Voor de groepen 5 t/m 8 gaan we gewoon weer 
om 14.30 uur uit in plaats van 14.25 uur. 
 

Getrouwd 
Juf Janine van der Ploeg is afgelopen maandag 
op het gemeentehuis in Ede getrouwd met 
Johannes Prins. Bij het naar buiten gaan werd 
ze opgewacht door de kinderen uit haar 
groepen 1b en 5. Vandaag trouwt ze in de kerk 
in Zeeland en vieren ze daar hun trouwdag. We 
wensen ze een heel gezegend huwelijk toe en 
natuurlijk een hele mooie dag toegewenst! 
 

 
 

Afsluitend 

We wensen u allen een hele goede vakantie 
toe. De volgende nieuwsbrief verschijnt op 28 
mei. U kunt ons volgen op Facebook en 
Instagram. 


