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Afscheid 
In de extra nieuwsbrief was er het afscheid van 
veel collega’s en het voorstellen van onze nieuwe 
collega’s. Maar we nemen ook afscheid van onze 
overblijfcoördinatoren. Hanneke Lommen was 
ruim twintig jaar één van de drijvende krachten. 
We zijn ernorm blij en dankbaar voor al die jaren 
waarop zij zich heeft ingezet voor de 
Paasbergschool. Het overblijven was goed 
geregeld en we konden altijd van je op aan. 
Hartelijk dank voor alles wat je voor ons hebt 
gedaan. Ook Rineke Horlings neemt na ruim twee 
jaar afscheid als overblijfcoördinator. Ook jij 
bedankt voor je inzet! Vanaf komend jaar hebben  
we geen coördinator meer nodig voor het 
overblijven door het overgaan naar 
continurooster.  
 

Afscheid groep 8 
Met een geweldige musical heeft groep 8 
afscheid genomen van de Paasbergschool. Na 
vele mooie jaren hebben we van 21 prachtige 
kinderen afscheid genomen. Joy, Anoek, Nathan, 
Amelie, Isabelle, Fedde K, Thomas, Sam, Carel, 
Ábel, Amber, Marie-Louise, Fedde P, Madelon, 
Michiel, Merle, Liron, Ezra, Tim, Vera en Ilse, we 
gaan jullie missen. Een hele goede vakantie voor 
jullie en een goede start op de nieuwe school 
toegewenst. En ouderraad, het zag er weer super 
uit, het eten met de kinderen en de koffie en 
eindborrel, was fantastisch geregeld. Dank 
daarvoor! 

 

Studiedagen komend jaar 
We hebben helaas geen Google agenda meer 
op de website… Onze nieuwe website agenda is 
al een eind gevuld en zal binnenkort helemaal 
gevuld worden. Hieronder in ieder geval de 
studiedagen voor komend schooljaar.  

 7 oktober 2021 
 19 november 2021 
 2 februari 2022 
 4 april 2022 
 7 juni 2022 

 

Voorkom de leesdip! 
Het is voor veel kinderen belangrijk dat ze 
blijven lezen in de vakantie. We willen u 
stimuleren en motiveren om iedere dag met uw 
kind te lezen. Ook voorlezen is een hele goede 
vorm om kinderen te laten ervaren hoe leuk 
lezen is. 
 

Bereikbaarheid in de vakantie 
Het kan voorkomen dat u in verband met 
bijzondere omstandigheden in de komende 
zomervakantie contact wilt opnemen met 
school. Mocht dat het geval zijn, dan kunt u via 
Parro een bericht sturen aan Nico Simonse. 

 
Afsluitend 

Juf Ellen van Rijn is deze week in het 
huwelijksbootje gestapt met Gerrit. Een 
feestelijk onthaal door de hele school en een 
kinderreceptie in de aula. Eén groot feest.  
Helaas kunnen we nog geen foto’s publiceren 
want morgen is het kerkelijk huwelijk en het 
feest voor de genodigden. En ja, dan mogen de 
foto’s van de prachtige jurk en pak natuurlijk 
niet uitlekken. We wensen jullie veel zegen toe 
in jullie huwelijk. Célynn heeft de afgelopen 
week een zusje gekregen, Rachael van 
Steenbergen. Van harte gefeliciteerd grote zus. 
We wensen de ouders van harte Gods zegen 
toe in de opvoeding. We wensen u allen een 
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hele goede vakantie toe. Hopelijk kunt u heerlijk 
ontspannen en genieten. We hopen elkaar op 30 
augustus weer te ontmoeten op de 
Paasbergschool. Na de vakantie zijn we weer te 
volgen op Facebook en Instagram. 
 
Hartelijke groet, Team Paasbergschool.   

Afscheidsreceptie Bea en Nelly 

Steen bewerken met groep 4 

Bea’s Ballonnenparty 

Groep 2 kanjers 

Groep 2 bij het gemeentehuis 

Station Paasbergschool, afscheidsavond 


