
 

Psalm van de week 

Week 22 Psalm 86:4 NB 

Week 23 Psalm 21:1 OB 

Week 24 Psalm 42:5 NB 

 

 

 
 

 

 
28 mei 2021 

Pinksterfeest 
Vorige week vrijdag hebben we met elkaar het 
Pinksterfeest gevierd. Het feest van de 
uitstorting van de Heilige Geest. Een mooi 
moment was het toen de kinderen in zeven talen 
het Onze Vader uitspraken. Daarnaast was het 
weer heerlijk om als school met elkaar te zingen.  
Gelukkig is er steeds meer ruimte om zulke 
dingen te organiseren.   
 

Uitslag Eindtoets groep 8 
We hebben als school de uitslag van de Eindtoets 
groep 8 binnen gekregen. Het landelijk 
gemiddelde lag dit jaar op 534,5. Onze score lag 
met een 541 ver boven het landelijk gemiddelde. 
Fijn om te zien dat de resultaten in bijna alle 
gevallen volgens of boven verwachting waren. 
We zijn trots op onze jongens en meiden van 
groep 8. Een prachtige prestatie en we hopen dat 
zij zullen genieten van de laatste periode op de 
Paasberg met kamp en musical als komende 
hoogtepunten. 
 
Geboren 
In de meivakantie 
kregen we het 
mooie bericht dat juf 
Gerdien Brink en 
Paul een dochter 
hebben gekregen. 
We willen hen 
feliciteren met de 
geboorte van Mae 
en wensen hen Gods 
zegen toe in de 
opvoeding. En 
natuurlijk ook de 
felicitaties naar 
grote zus Fem. We 
hopen dat je lekker 
gaat genieten van je 
zusje.  
 

Agenda  
 

 Dinsdag 1 juni 
- Schoolreis groep 1 t/m 7 

 
 Woensdag 9 juni 

- Gebedskring  
 

 Vrijdag 11 juni 
- Nieuwsbrief 18 

 
 Maandag 14 juni 

- Studiedag, alle kinderen zijn vrij 
 
 Woensdag 16 t/m vrijdag 18 juni 

- Kamp groep 8 
 
 Dinsdag 22 juni 

- Streetwise  
 
 Woensdag 23 juni 

- Gebedskring  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 

 
 
 
 
 

Brigadieren 

Week 22 Levi 

Week 23 Daan 

Week 24 Bernd 



 

Uit de MR 
Vorige week woensdag heeft u een mail 
gekregen van de MR. Vergeet u niet de peiling 
van de schooltijden in te vullen? Het kan alleen 
vandaag nog. Hartelijk dank!  

 
Getrouwd 
Na een feest in het gemeentehuis in Ede, een 
feest en kerkelijke inzegening met familie en 
vrienden in Zeeland was het vorige week feest op 
de Paasbergschool. Juf Janine Prins en Johannes 
Prins vierden in groep 1b en groep 5 hun bruiloft 
met de kinderen. Wat een feest was dat zeg!  

 
Schoolreis 
Gelukkig kunnen we ook dit jaar weer op 
schoolreis. Ik had halverwege de week al een 
informatiemail willen sturen wat betreft 
schoolreis. Alleen heb ik vanuit Tivoli nog steeds 
geen bevestiging gekregen dat alles gewoon door 
kan gaan. We gaan er vanuit dat we dinsdag 
gewoon die kant op kunnen met groep 3 en 4. Als 
het anders wordt ontvangt u via de Parro de 
informatie. In de bijlage vindt u de brief met 
informatie over de schoolreis en de daarbij 
behorende tijden.  

Afsluitend 

In de afgelopen weken is de groep 1b verder 
doorgegroeid. We mochten Stella, Zoë, Olivia, 
Suze, Joline, Luca en Samuel welkom heten op 
de Paasbergschool. We wensen jullie een hele 
mooie tijd toe. We wensen u allen een goed 
weekend toe. De volgende nieuwsbrief 
verschijnt op 11 juni. U kunt ons volgen op 
Facebook en Instagram. 
 
 

Groep 1b bezig met schilderen en het 
timmeren aan de weg 


