
 

Psalm van de week 

Week 15 Psalm 47:2 NB 

Week 16 Psalm 36:2 OB 

Week 17 Wilhemus: 6 

 
 

 

 
9 april 2021 

 

Veiligheid 
De komende weken wordt er hard gewerkt aan 
de wegen rondom de Paasbergschool. Naast de 
nieuwe wegen worden er ook nieuwe bomen 
gepland. Ook op het plein van de 
Paasbergschool, op de plaats van de oude 
boom, wordt een boom gepland. Er is van 
tevoren veel afgestemd om de veiligheid te 
waarborgen. Toch ontstond er een onveilige 
situatie rondom het kruispunt. De komende 
week gaat de gemeente en Van Gelder de 
situatie veiliger maken door meer rekening te 
houden met de haal- en brengtijden.  
Enkele aandachtspunten: 
- Laat de ouders zoveel mogelijk de aan de 

achterkant bij de Kleefshoek stoppen of op 
het plein bij de AH. 

- Laat de kinderen vanaf de AH oversteken bij 
de klaar-over drempel 

- Daarnaast wordt het transport volgende 
week minder, waardoor het ook rustiger 
wordt rondom het werkvak.  
 

Als straks de situatie weer als vanouds is zullen 
onze klaar-overs weer klaar staan om u over te 
zetten. Fietsers die oversteken moeten achter de 
klaar-overs langs oversteken. Nu steken ouders 
en kinderen wel eens schuin over. Dit zorgt voor 
een rommelige en onveilige situatie. Wilt u hier 
rekening mee houden? 

 
Continurooster in Coronatijd 
Door de vanuit de regering opgelegde 
maatregelen om het Coronavirus tegen te gaan 
zullen we het continurooster dit schooljaar 
continueren tot de zomervakantie.  Vanuit de 
overblijf zal de komende periode ook een 
terugbetaling van het overblijfgeld starten om dit 
alles netjes af te ronden. Over de schooltijden na 
de zomervakantie komt binnenkort een bericht 
vanuit de MR.  
 

Agenda  
 

 Woensdag 14 april 
- Gebedskring 
- Rapport 2 mee (groep 3 t/m 8) 

 
 Donderdag 15 april 

- Gespreksmiddag en avond 
 
 Dinsdag 20 april 

- Gespreksmiddag en avond 
- Wenmiddag groep 1b 

 
 Dinsdag 20 t/m donderdag 22 april 

- Eindtoets groep 8 
 
 Donderdag 22 april 

- Wenmiddag groep 1b 
 
  Vrijdag 23 april 

- Koningsspelen en vossenjacht 
 
 Dinsdag 27 april 

- Wenmiddag groep 1b 
 
 Vrijdag 30 april 

- Nieuwsbrief 15 
 
 Week 18 en 19 

- Meivakantie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brigadieren 

Even niet omdat de weg 

afgesloten is 

 



 

Koningsspelen 
De Koningsspelen komen er weer aan. En het 
gaat door. Helaas mag u niet meezingen op het 
plein bij het hijsen van de vlag. We vieren 
Koningsspelen zonder ouders. Helaas… Dus 
ouders, helaas mogen jullie niet op het plein 
blijven. Tijdens de koningsspelen is er een 
vossenjacht in het bos, op zoek naar hele 
bijzondere vossen. Ook zijn er spelletjes op het 
plein. Een tussendoortje (fruit/koek en drinken) 
wordt verzorgd. De kinderen uit de groepen 5 
t/m 8 hebben wel een lunchpakketje nodig.  
 

Lunch 
De lunchtrommels zijn vaak gevuld met brood en 
fruit. In een enkel geval aangevuld met een 
ontbijtkoekje, crackers of iets dergelijks. Heel 
fijn, dat zijn prima bouwstoffen om de middag in 
te gaan. In een enkel geval zit er in de 
broodtrommel snoep of koek. Dat willen we echt 
ontmoedigen.  
 

Afsluitend 

We zijn enorm blij en dankbaar dat we het 
onderwijs nog steeds door kon gaan. Daarnaast 
zijn er wel gezinsleden binnen de school met 
Corona, beterschap! Cédric uit groep 7 heeft erge 
last van een hersenschudding. We hopen dat je 
weer snel opknapt. De volgende nieuwsbrief 
staat gepland voor de meivakantie. Tot die tijd 
kunt u  ons volgen op Instagram en Facebook. 


