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27 augustus 2021 

Frisse start 
We mogen weer! De afgelopen weken hebben 
we in de school voorbereidingen getroffen om er 
komend jaar weer een mooi jaar van te maken. 
Aanstaande maandag zijn alle leerlingen weer 
welkom. Omdat we nog steeds leven met een 
virus zullen er nog steeds aanpassingen zijn.  

- Groep 1 en 2, ingang bij het lokaal 
- Kijkje in de klas gaat aangepast door 
- De groepen 3 t/m 8 mogen allemaal weer 

via de hoofdingang naar binnen. 
De komende week hebben we van 14-30-14.50 
uur een kijkje in de klas gepland op de dinsdag en 
woensdag. De aanpassing wordt dat we het op 
maandag t/m donderdag doen, zodat er meer 
spreiding komt en er minder ouders op één 
moment in de school zijn. We willen u vragen om 
één keer gebruik te maken van het kijkje in de 
klas. Wilt u voor het kijkje in de klas de 
hoofdingang als ingang gebruiken en de 
kleuteruitgang gebruiken als uitgang.  
Wat betreft het startfeest: We zijn nog in gesprek 
in welke vorm we dit verantwoord kunnen doen. 
We hopen dat de kinderen er ook weer zin in 
hebben. Als er dit jaar zaken zijn waar u vragen 
over heeft, spreek me gerust aan of stuur me 
mailtje, directie@paasbergschool.nl.  
 
 

Parkeerkaart 
Aanstaande maandag krijgen alle oudste 
kinderen van een gezin twee parkeerkaarten 
mee. De oude kaarten kunnen weggegooid 
worden. Op de nieuwe kaart staan het nieuwe 
logo en de nieuwe schooltijden. De parkeerkaart 
kunt u gebruiken voor het halen en brengen van 
uw kind. De kaart dient, bij het parkeren, wel 
goed zichtbaar te zijn voor de parkeerwacht. 
 
 
 
 
 
 

Agenda  
 

 Maandag 30 augustus 
- Eerste schooldag 
- Kijkje in de klas (14.30-14.50) 
 

 Dinsdag 31 augustus 
- Kijkje in de klas (14.30-14.50) 

 
 Woensdag 1 september 

- Gebedskring (08.30-09.30) 
- Kijkje in de klas (12.15-12.35) 

 
 Donderdag 2 september 

- Kijkje in de klas (14.30-14.50) 
 

 Vrijdag 3 september  
- Luizencontrole 

 

 Donderdag 9 september 
- Startfeest (17.30-20.00) 

 
 Vrijdag 10 september 

- Nieuwsbrief 2 
 

 Woensdag 15 september 
- Gebedskring (08.30-09.30) 

 
 Donderdag 16 en dinsdag 21 september 

- Luistergesprekken, middag en avond 
(groep 1 t/m 7) 

- Gespreksmiddag en -avond groep 8 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Brigadieren 

Week 35 Jorik 

Week 36 Noa 

Week 37 David IJ 
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Studiedagen komend jaar 
Voor komend jaar zijn dit de studiedagen. Op 
deze dagen hebben de kinderen een dagje vrij. 

- Donderdag 23 september 2021 
- Vrijdag 19 november 2021 
- Woensdag 2 februari 2022 
- Maandag 4 april 2022 
- Maandag 7 juni 2022 

De afgelopen week heeft u een Parro gehad over 
de eerste studiedag. Deze is dus verplaatst naar 
donderdag 23 september. De sportolympiade 
was op deze dag gepland en de 
juniorsportolympiade op 24 september, deze zijn 
door de Sportservice geannuleerd omdat ze geen 
vergunning kregen om dit in deze Coronatijden te 
organiseren.  
 

Parro; AVG en absentiemelding 
Privacy voorkeuren 
Ieder schooljaar heeft de school toestemming 
nodig om beeldmateriaal te delen. U kunt uw 
privacy voorkeuren doorgeven via Parro. U kunt 
dit via de volgende stappen doen: 
1. Ga naar het groepenscherm 
2. Tik op Privacy-voorkeuren. 
3. Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via 
de stipjes op het potloodje achter het kind. 
Tijdens het schooljaar kunt u als ouder inzien 
wat u aan het begin hebt doorgeven. In de 
maand september kunt u uw privacy 
voorkeuren doorgeven en aanpassen. 
Voor vragen over Parro kunt u contact opnemen 
met meester Martijn Schilder 
(mschilder@paasbergschool.nl) 
 
Absenties melden via 
Parro 
Vanaf dit schooljaar 
kunt u als ouders de 
absenties direct via 
Parro doorgeven. U 
krijgt de vraag om alle 
relevante informatie 
mee te geven, zodat 
de 
schooladministratie 
meteen op orde is. 
Alle absentiemeldingen die in Parro worden 
gemeld, worden automatisch verwerkt in 

ParnasSys. Hierdoor zijn er geen extra 
administratieve stappen meer nodig voor de 
leerkrachten. Als een kind weer beter is dan 
meldt de leerkracht hem of haar beter. 
Mochten er vragen zijn over Parro dan kunt u 
terecht bij meester Martijn Schilder. 

 
Gebedskring 
Aankomende woensdagmorgen om 08:30 uur 
komt de gebedskring voor het eerst bij elkaar 
dit nieuwe schooljaar. We hopen dat veel 
ouders zich betrokken weten bij de gebedskring 
en haar werk. Bent u nog nooit geweest? Komt 
u dan gerust eens langs. Zolang we nog 
rekening moeten houden met het Coronavirus 
is de gebedskring in de aula van de school. 
 

Bereikbaarheid school 
U kunt onze school bereiken op ons nummer 
0318-616670. We zijn vanaf  07:45 uur op 
school aanwezig. Ziekmelden het liefst via Parro 
bij de op die dag werkende leerkracht. Met het 
schoolteam houden we een weekopening en 
een weeksluiting. Op maandag voor schooltijd 
vragen we om 08:00 uur Gods zegen over ons 
werk. Op vrijdag om 08:00 uur danken we 
samen. Wilt u, als u ons belt, rekening houden 
met deze tijden? De school is natuurlijk ook 
bereikbaar per mail. 
directie@paasbergschool.nl.  
 
Fruitdagen 
Dinsdag en donderdag zijn onze vaste 
fruitdagen. 
Op deze dagen mogen de kinderen dus fruit 
meenemen voor tijdens het eten en drinken in 
de morgen en eventueel voor tijdens het 
overblijven. We hopen dat u hier allemaal weer 
aan mee wilt werken. Samen proberen we te 
werken aan een gezond leef- en werkklimaat! 
We willen u vriendelijk verzoeken de kinderen 
geen snoep en/of andere zoetigheid mee te 
geven voor tijdens het overblijven. 
 

Gym en swim2play 
De komende maanden wordt de gymzaal naast 
de school gerenoveerd. We moeten hierdoor 
uitwijken naar de gymzaal aan de Bettekamp.  
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Voor groep 5 t/m 8 is dit, lopend of op de fiets, 
goed te doen. Voor de groepen 3 en 4 is dit te ver. 
Deze groepen zullen de komende maanden 
veelal buiten gymmen of in de kleutergymzaal. 
Ook gaan ze in de komende maanden een aantal 
keer naar zwembad de Peppel, voor Swim2play. 
Klik hier voor meer informatie over swim2play.  
Dinsdag- en vrijdagmorgen zijn onze gymdagen. 
Dit zijn de gymtijden. 
Dinsdag: 
08.30 uur - 10.00 uur:  Groep 8 
10.30 uur - 12.00 uur:  Groep 6 
Vrijdag: 
08.30 uur - 10.00 uur:  Groep 7 
10.30 uur - 12.00 uur:  Groep 5 
Wilt u erop toezien dat uw kind de gymspullen 
mee naar school neemt en dezelfde dag ook 
weer mee terug neemt naar huis? 
 

Zendingsgeld 

Ook dit jaar hebben we weer drie goede doelen 
waar ons zendingsgeld naartoe gaat. Meet-inn, 
Woord en Daad en Bible League. De eerste 
periode sparen we voor de Meet-inn. Meet-Inn is 
een inloopcentrum voor iedereen die behoefte 
heeft aan een gezellige plek. Er worden 
verschillende activiteiten georganiseerd en 
minstens drie keer per week kun je bij Meet-Inn 
aanschuiven voor een maaltijd. Binnenkort 
starten we ook met activiteiten voor jongeren, 
ouders met kinderen en mensen die graag willen 
oefenen met Nederlands. Iedereen is welkom. Er 
komen bij Meet-Inn ook veel mensen die alleen 
wonen. Samen is beter dan alleen, en daarom 
vinden we het heel fijn dat de Paasbergschool 
geld voor Meet-Inn gaat inzamelen. Daar kunnen 
we een leuke activiteit van organiseren, 
bijvoorbeeld met de feestdagen. Zo maken we 
het extra gezellig bij Meet-Inn. Komen jullie ook 
een keer langs? Welkom! Helpt u mee om dit te 
bekostigen?  
Er zijn bij meester Simonse nog steeds 
zendingsbonnen te koop. Als u hiervan gebruik 
wilt maken, kunt u een mailtje naar de meester 
sturen. We zorgen dat de zendingsbonnen aan 
uw kind worden meegegeven.  
 
 
 

Luistergesprekken 
De komende contactavonden (donderdag 16 en 
dinsdag 21 september) hebben we 
luistergesprekken. Dat zijn gesprekken van 10 
minuten waarin u als ouder informatie geeft 
over uw kind en over wat uw kind het komende 
jaar nodig heeft. De leerkracht luistert, vraagt 
door en krijgt op die manier een breed beeld 
van uw kind. In het laatste deel van het gesprek 
zal de leerkracht kort vertellen hoe deze uw 
kind – op dit moment –ziet functioneren op 
school. 
 

Klaar-over ouders 
Voor komend jaar zijn we nog hard op zoek naar 
ouders die mee willen draaien in het klaar-over 
schema. Eens in de zoveel tijd mag u dan de 
kinderen, samen met een leerling uit groep 8 
veilig over laten steken. Opgeven of wilt u meer 
informatie, Wilma van den Top is onze 
verkeersouder. Via de mail te bereiken onder 
het volgende mailadres:  
wilmavandepol@kpnmail.nl  
 

Afsluitend 

Willen de ouders van de kleutergroepen op het 
kleuterplein gaan staan om de kinderen na 
schooltijd op te halen? Zowel voor de kinderen 
en de leerkrachten is dit veiliger en 
overzichtelijker. Voor wat betreft klachten 
i.v.m. Covid gerelateerde klachten verwijzen we 
u naar de beslisboom. 
 
U hebt weer heel veel informatie van ons 
ontvangen over het komende schooljaar. 
Mochten er toch nog vragen of 
onduidelijkheden zijn, laat het gerust even 
weten. We bidden om Gods nabijheid voor het 
komende jaar. We hopen u en jullie allen weer 
te ontmoeten komende maandag. De volgende 
nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 10 september. 
U kunt ons ook volgen op Instagram en 
Facebook. 
 
Een hartelijke groet, 
Team Paasbergschool  
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